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Ata da 61ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 17 de abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka,  
João Ribeiro, Roberto Requião e José Pimentel

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 19 horas e 43 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Sena-

do que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 301, DE 2012

Requeiro, nos termos do disposto nos arts. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inser-
ção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do ex-de-
putado estadual pelo Estado da Paraíba, Sr. Raimundo 
Onofre que faleceu no dia 10 de abril do corrente ano, 
bem como a apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2012. – Sena-
dor Cícero Lucena.

REQUERIMENTO Nº 302, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, e de acordo com 
as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo 
falecimento do historiador Luiz Antonio Barreto, ocor-
rido nesta data, em Aracaju, Sergipe:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; e
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-

dor Eduardo Amorim.

REQUERIMENTO Nº 303, DE 2012

Requerimento de voto de pesar.

Requeiro, de acordo com as tradições da Casa, 
homenagens pelo falecimento do Jornalista e Histo-
riador Sergipano Luiz Antônio Barreto.

Inserção em ata de Voto de profundo pesar.
Apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-

dor Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 

– MS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 304, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do Art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
469, de 2011 e do PLS nº 634, de 2011, por versarem 
sobre a mesma matéria. – Senador José Pimentel.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 305, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulação ao Município de Lagarto – SE, pela 
passagem dos seus 132 anos de emancipação políti-
ca, que ocorrerá no próximo dia 20 de abril.

A homenagem do Senado Federal deverá ser en-
caminhada ao Prefeito Municipal, Dr. José Valmir Mon-
teiro, no endereço Praça Nossa Senhora da Piedade, 
nº 13 – Centro – Lagarto – SE, CEP 49.400-000, e é 
extensiva a toda a população da cidade.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-
dor Eduardo Amorim. 

REQUERIMENTO Nº 306, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulação à UNIT – Universidade Tiradentes, 
de Sergipe, pela passagem dos 50 anos de sua fun-
dação, que ocorrerá no próximo dia 21 de abril.

A homenagem do Senado Federal deverá ser 
encaminhada ao Magnífico Reitor da Unit, Professor 
Jouberto Uchoa de Mendonça, no endereço Av. Mu-
rilo Dantas, nº 300 – Farolândia – Aracaju – SE, CEP 
49.032-490, e é extensiva a toda à direção, professo-
res, alunos, funcionários e comunidade.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-
dor Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2012

Solicita a Ministra de Estado do Meio 
Ambiente informações sobre a quantidade 
de Unidades de Conservação no Estado do 
Tocantins. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no arti-

go 50, §2º, da Constituição Federal, combinado com o 
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artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, observando estritamente o prazo estipulado 
pela Constituição Federal sob pena de crime de res-
ponsabilidade, seja solicitada a Ministra de Estado do 
Meio Ambiente as seguintes informações: 

1) Lista das unidades de conservação cuja cria-
ção, no Estado do Tocantins, esteja sendo processada 
no âmbito dos órgãos do Ministério do Meio Ambiente, 
bem como em suas entidades vinculadas, em especial 
junto ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – 
ICMBio, inclusive os perímetros;

2) Cronograma, ainda que provisório, de insta-
lação das unidades de conservação a que se refere o 
item 1 acima, ressaltando-se os diferentes estágios do 
respectivo processo administrativo para cada uma delas;

3) Descrição detalhada dos perímetros, ainda que 
provisórios, dessas futuras unidades de conservação, 
indicando-se também a natureza jurídica das áreas a 
serem atingidas, ou seja, se a unidade de conserva-
ção será formada por áreas de domínio público ou de 
propriedade particular;

4) No caso de as unidades de conservação em 
fase de criação atingirem áreas particulares, indicação 
das dotações orçamentárias a serem empregadas no 
pagamento de indenizações aos proprietários, espe-
cificando-se igualmente as estimativas de gastos com 
essas indenizações;

5) Em se tratando de unidades que venham a en-
globar áreas de domínio público, estudos ou avaliações 
que tenham feito os órgãos ou entidades mencionadas 
no item 1 acerca da existência de posseiros ou ocupan-
tes, com a identificação da situação jurídica de cada um.

Justificação

Segundo competência constitucional cabe ao 
Senado, casa representativa dos Estados, fiscalizar 
as ações do Poder Executivo, com acompanhamento 
as ações oficiais, planos e projetos em relação às di-
ferentes regiões do País.

O requerimento que ora é apresentado se justi-
fica pela necessidade de o Parlamento tomar conhe-
cimento dos procedimentos levados a cabo pela Ad-
ministração Federal na constituição de unidades de 
conservação ambiental, em especial nos casos em que 
tal ação governamental atinge a propriedade privada, 
direito fundamental garantido no inciso XXII do art. 5º 
da Constituição Federal.

Essa questão se põe especificamente no âmbito 
do Estado do Tocantins, ante o anúncio – amplamente 
divulgado na imprensa local –, por parte do Instituto 
Chico Mendes de Biodiversidade – ICMBio, da iminen-
te criação de novas cinco novas unidades de conser-
vação em território tocantinense; unidades essas que 

atingiriam considerável parcela das áreas agricultáveis 
da mencionada unidade federada, muitas das quais já 
em processo de exploração há anos.

E relevante que o Parlamento tome conhecimento do 
modo como se dá o processo de constituição dessas uni-
dades em solo tocantinense, em especial no que diz com 
o cumprimento de todas as etapas legais e com a reserva 
de recursos suficientes ao pagamento de eventuais inde-
nizações aos proprietários de áreas particulares atingidas.

O requerimento que ora formulo a Ministra do 
Meio Ambiente objetiva reunir subsídios para eventu-
ais medidas no âmbito do Congresso Nacional. – Se-
nador Kátia Abreu.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2012

Em aditamento ao Requerimento nº 233/2012, e em 
função da mudança da data da Sessão Especial para a 
posse dos novos parlamentares argentinos e da Sessão 
Preparatória para a votação de mudanças do Regimento 
Interno do Parlamento do Mercosul, para o dia 23 do cor-
rente mês, conforme consta do processo nº 010002/12-0, 
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal, licença para me ausentar dos trabalhos 
da Casa entre os dias 22 e 24 de abril de 2012, tendo em 
vista minha participação na referida Sessão.

Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do 
mesmo Diploma Legal, que estarei ausente do País 
nos dias acima citados.

Brasília, 17 de abril de 2012. – Senador Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 309, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta do Projeto de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 2, de 2012 e PEC nº 9, de 2009, por versarem 
sobre a mesma matéria. – Senador José Pimentel

(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguin-
tes Avisos do Ministro de Estado da Saúde:

– Nº 871, de 13 de abril de 2012, em resposta ao Re-
querimento nº 1.435, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Cássio Cunha Lima. 

– Nº 872, de 13 de abril de 2012, em resposta ao Re-
querimento nº 1.515, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 102, 
de 2012, na origem, do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Acre, que encaminha cópia da Ata Geral 
das Eleições de 3 de outubro de 2010, conforme da-
dos extraídos do Relatório Geral de Apuração, sobre 
retotalização de votos para os cargos de Deputado 
Federal e Deputado Estadual.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queria 
pedir minha inscrição para falar pela Liderança do 
PTB, após a Ordem do Dia. Eu fui o primeiro a chegar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
gundo Líder a ser inscrito, após Ordem do Dia. Sena-
dor Mário Couto. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Fa-
larei pela Liderança da Minoria. Segundo Líder; depois 
do Mozarildo, falaria eu, intercalado, logicamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Mário Couto. V. 
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Exª está inscrito, após a Ordem do Dia, como Líder 
da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
peço informação da Mesa. O que nós vamos discutir 
hoje na Ordem do Dia está em pauta ou a pauta está 
trancada? Só para os Senadores se posicionarem logo 
na fala, nas inscrições. Se a Mesa puder informar, nós 
gostaríamos de saber.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – No transcorrer, logo após, eu informo 
a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
secretária já lhe mostra aí.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu aviso V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir a gentileza de me inscrever para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para uma comunicação inadiável, Se-
nador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, Sena-
dor Acir Gurgacz. 

V. Exª tem a palavra. 
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento 
em que o Senado e a sociedade brasileira discutem 
um novo pacto federativo, chamo a atenção para uma 
distorção que vem ocorrendo há anos. Para corrigi-la, 
apresentei nesta Casa uma proposta de emenda à 
Constituição, a PEC nº 124, de 2011.

A proposta de emenda à Constituição em questão 
propõe que a cobrança do ICMS seja feita nos Esta-
dos produtores de energia elétrica, e não nos Estados 
consumidores, como ocorre atualmente no País. Essa 
distorção tributária, originada na Constituição de 1988, 
por meio de uma emenda proposta pelo então Deputa-
do Federal José Serra, está prejudicando os Estados 

onde estão instaladas ou onde estão sendo construídas 
as grandes usinas hidrelétricas brasileiras, como é o 
caso de Rondônia e do Pará, onde estão sendo cons-
truídas as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte.

A Constituição de 1988 excluiu a energia elétrica, 
o petróleo e seus derivados da regra de partição mista 
do ICMS, estabelecendo que a tributação seria apenas 
no destino, ou seja, no consumidor, deixando o Estado 
de origem, os produtores, à míngua do ICMS, importan-
te imposto e fonte de receita e de renda dos Estados.

A proposta de transferir para a origem a totalida-
de ou parte da receita do ICMS interestadual é funda-
mental para o equilíbrio econômico entre os Estados. 
Precisamos iniciar este debate com muito equilíbrio 
e serenidade, pois este é um momento histórico de 
transformações socioeconômicas no País, em que a 
região Norte passa a integrar o eixo de desenvolvimen-
to com a produção de energia elétrica. Portanto, essa 
proposta também irá alavancar o desenvolvimento e 
o crescimento da região Norte, em especial da nossa 
Amazônia.

É preciso que tenhamos um olhar especial para 
a região amazônica e para as regiões menos desen-
volvidas do País. A Amazônia, em especial, já contribui 
imensamente para compensar o passivo ambiental da 
Federação brasileira.

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PR – TO) – Senador 
Acir, se V. Exª me permitir, gostaria de um aparte.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois 
não. Com o maior prazer!

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PR – TO) – Queria 
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento, pelo tema 
que traz, que é realmente um assunto do momento. 
Desde o início, aqui, no Congresso Nacional, há 16, 
17 anos, quando me elegi Deputado Federal pela pri-
meira vez, fui duas vezes Deputado Federal, venho 
presenciando e discutindo esse tema, que é o novo 
pacto federativo. 

Realmente, nós sempre discutimos vários assun-
tos dessa questão do pacto federativo, sobretudo a 
partilha dos impostos arrecadados. Em muitos países 
do mundo – a gente pode citar os Estados Unidos e 
outros países –, a maior fatia do bolo fica no Município; 
a segunda maior fatia, no Estado; e a fatia relativamente 
menor ou quase igual ficaria com a União. A Constitui-
ção de 1988, nós sabemos que ela deu muita tarefa, 
muita missão para os Municípios e para os Estados. 
Mas, na verdade, a distribuição de renda ainda conti-
nua muito aquém daquilo que determinou a lei para os 
Municípios, sobretudo. Os Municípios brasileiros estão 
de pires na mão. V. Exª sabe disso. No seu Estado não 
é diferente. Mas V. Exª falou, sobretudo, na questão 
das usinas hidrelétricas. E aí mexeu com o meu Es-
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tado do Tocantins, no sentido de reivindicar a mesma 
coisa que V. Exª, porque o Tocantins já tem três usinas 
hidrelétricas construídas, tem algumas projetadas e 
tem a quarta, que já está praticamente pronta, que é 
a do Estreito. Ela é uma usina relativamente grande. 
Nós temos a de Peixe Angical, a de São Salvador e 
a de Lajeado, que já está pronta há muito tempo. O 
Tocantins, portanto, recebe uma fatia muito pequena 
do ICMS. Então, essa proposta de V. Exª, quero tam-
bém subscrevê-la e, no momento certo, discutir isso, 
porque Rondônia está prejudicada, o Estado do Pará 
está prejudicado. O Estado que cedeu a água, os seus 
mananciais, o território para ali construir essa riqueza 
imensa, que é a energia elétrica para o Brasil – e o 
Brasil não avançará se não for com bastante energia 
elétrica –, não pode ser penalizado; ele tem de ser 
aquinhoado com um ICMS melhor, para atender me-
lhor à situação, à população ribeirinha, aos impactos 
ambientais que existem. Então, tudo isso faz parte 
dessa discussão. Mas, para não tomar muito tempo 
de V. Exª, era só para dizer que estou de acordo com 
V. Exª. Parabéns pela sua fala. E vamos discutir, pois 
vamos estar juntos nessa caminhada.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador. De fato, o que estamos cobrando 
é que o ICMS seja gerado onde se produza a energia. 
Tem de haver uma compensação pelo desequilíbrio 
ecológico, por todo o investimento que é feito nos Es-
tados, e os Estados não recebem essa contrapartida 
pelo investimento.

Vou repetir aqui. A Amazônia já contribui imen-
samente para compensar o passivo ambiental da Fe-
deração brasileira, uma vez que mantém mais de 80% 
de suas reservas, são reservas preservadas. Entendo 
que seria injusto não recebermos uma compensação 
tributária neste momento em que a Amazônia se trans-
forma numa região produtora de energia elétrica. Seria 
mais do que isso, seria também uma compensação 
ambiental para os amazônidas. 

Além do mais, no momento em que estamos de-
batendo um pacto federativo, a Resolução 72, de 2010, 
que está sendo debatida e votada agora, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, que altera a tributação sobre 
os produtos importados, a tributação do comércio na 
Internet, o e-commerce, que fazem parte da reforma 
tributária, é oportuno discutirmos também a tributação 
da energia elétrica produzida no Brasil.

A proposta de emenda à Constituição que ora 
submetemos à apreciação dos senhores congressistas 
visa a reparar essa injustiça e fazer prevalecer o bom-
-senso. Se aprovada, a energia elétrica deixará de ser 
exceção discriminatória e danosa, e passará a com-
por a receita não só dos Estados consumidores, mas 

também e principalmente dos Estados produtores na 
mesma proporção das demais mercadorias e serviços. 
A repartição da receita do ICMS interestadual sobre a 
energia elétrica não pode ficar fora dessa discussão.

Por isso, peço aos meus pares, mais uma vez, 
atenção para este tema que apresentei na forma de 
proposta de emenda à Constituição, que está na Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado. Este é o 
momento oportuno para revermos esta questão que, 
entendo, é da maior importância para todo o País, mas, 
em especial, para os Estados da Amazônia. É o caso 
do nosso Estado de Rondônia, o Estado do Pará, o 
Estado do Tocantins, de Mato Grosso; todos somos 
produtores de energia elétrica e estamos contribuindo 
para gerar energia elétrica para todo o País. Portanto, 
é justo que tenhamos uma resposta positiva em forma 
de receita, em forma de renda, para que os Estados 
possam ajudar a sua população.

Esse era o tema que eu tinha para tratar nesta 
tarde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Acir Gurgacz, 
concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Pedro Taques.

Embora o Senador Mário Couto não esteja pre-
sente, quero informar à Casa que existem duas medi-
das provisórias que estão trancando a pauta, porém, 
temos requerimentos a serem votados na Ordem do 
Dia. Fiquei de dar a informação e gostaria de prestá-
-la, mesmo na ausência do Senador. É claro que é cir-
cunstancial. Ele deve rapidamente retornar ao plenário.

Com a palavra, o Senador Pedro Taques. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive por essa 
informação valiosa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que 
serve uma comissão parlamentar de inquérito? Para 
que serve esse instrumento previsto na Constituição, 
no art. 58, § 3º, da Lei Fundamental?

O Legislativo, nós todos sabemos, tem algumas 
atribuições básicas. Inovar a ordem jurídica é uma 
delas, criando o que nós denominamos, de forma ge-
nérica, como lei. No entanto, o Legislativo tem outra 
atribuição que é por demais importante: a chamada 
fiscalização. Essa fiscalização, Sr. Presidente, se faz 
através de duas espécies de fiscalizações: uma fisca-
lização econômico-financeira, que é feita pelo Legisla-
tivo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, nos termos do 
art. 70 da Lei Fundamental; e uma segunda espécie de 
fiscalização, a chamada fiscalização político-adminis-
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trativa, desempenhada, notadamente, pela comissão 
parlamentar de inquérito.

Muito bem. Nós todos sabemos que, historicamen-
te, os parlamentos europeus não inovavam a ordem 
jurídica, criando o que se denomina de lei. Isso passou 
a ser feito a partir da Revolução Francesa, em 1789. 
No entanto, no Século XIX, houve o enfraquecimento 
da função de fiscalização do Poder Legislativo. Isso se 
deu em razão de a sua função de inovação da ordem 
jurídica através da lei se sobrepor às outras funções.

Muito bem. No século XX, no chamado Estado 
social ou Estado do bem-estar social, ocorre uma su-
perforça do Poder Executivo. Daí surge o que se de-
nomina de um Estado prestador e, com esse Estado 
prestador, surge a necessidade de que esse Estado 
prestador também venha a inovar a ordem jurídica.

No século XX, o Legislativo fortalece a sua fun-
ção de fiscalização através das comissões parlamen-
tares de inquérito. No século passado, século XX, nós 
acompanhamos grandes comissões parlamentares de 
inquérito. Agora, nesta atual quadra histórica, o Par-
lamento brasileiro está debatendo a inauguração de 
uma nova comissão parlamentar de inquérito; desta 
feita, uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de 
inquérito que terá o objetivo de fiscalizar esse novo es-
cândalo denominado “Cachoeira-Delta”, essa grande 
empresa que foi uma das grandes beneficiadas pelo 
PAC do Poder Executivo.

Muito bem. Será que a Comissão Mista Parla-
mentar de Inquérito pode ser dispensada tendo em 
conta o que está sendo feito pelo Poder Judiciário, 
pelo Supremo Tribunal Federal, o que se iniciou tam-
bém nesta Casa através do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar? Penso que não, Sr. Presidente, são 
esferas de investigações distintas, são atos distintos 
cada um desses instrumentos tem objetivos previstos 
na Constituição da República. 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem 
o objetivo de analisar a violação aos artigos 54 e 55 
da Lei Fundamental para saber se um Senador da Re-
pública violou ou não o decoro parlamentar. 

A previsão é expressa nos art. 54 e 55 da Lei 
Fundamental da República. Não tem absolutamente 
nada a ver com uma Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito. Uma CPMI tem objetivos próprios, quais se-
jam: E aqui passo a elencá-los:

1º – investigar fatos determinados. 
E nós temos, Sr. Presidente, uma cachoeira de 

fatos determinados, que estão a merecer investigação 
através de uma Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito. Nós temos, sim, uma cachoeira de fatos determi-
nados que merecem a investigação. Notadamente no 
Centro-Oeste, esses negócios até agora nebulosos 

desta construtora chamada Delta e as suas relações 
com este cidadão, já famoso, chamado Cachoeira. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, ao final dos 
seus trabalhos, elabora um relatório, e este relatório, em 
sendo o caso, deverá ser enviado ao Ministério Públi-
co, para que o Ministério Público tome as providencias 
civis através de ações de improbidade administrativa 
com o fundamento da Lei nº 8.429, de 1992, e ações 
penais, independentemente das investigações que 
são levadas a cabo pelo Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar e independentemente das atividades que 
estão sendo investigatórias, que estão sendo levadas 
a cabo também pelo Supremo Tribunal Federal. 

Assim, são instrumentos republicanos que têm 
atribuições diferenciadas cada um deles com os obje-
tivos determinados previstos na Constituição. 

Por que digo isso, Sr. Presidente?
Digo isso porque, do último final de semana para 

cá, ocorreu na imprensa uma grande divulgação de 
fatos dando conta de que a CPMI que, na semana 
passada, quase que à unanimidade, os Senadores 
estavam desejosos de sua constituição, já alguns Se-
nadores teriam arrefecido, Senador Jayme Campos

Teriam, no jargão popular, amarelado, no senti-
do de assinar uma comissão parlamentar de inquérito. 
Muito bem. Arrefecer, amarelar, alguns Senadores te-
riam amarelado no sentido de assinar esta comissão 
parlamentar mista de inquérito.

Isso é correto? Isso não é correto, porque a socie-
dade brasileira não quer prejulgamentos. A sociedade 
brasileira não quer condenar quem quer que seja sem 
o devido processo legal. No entanto, Sr. Presidente, a 
sociedade brasileira também não deseja que possa-
mos tapar o sol com a peneira. Os fatos são graves e 
estão a merecer investigações através de uma comis-
são parlamentar mista de inquérito. 

Ao final dos trabalhos da CPMI, nós poderíamos 
também fazer recomendações, por exemplo, ao Poder 
Executivo para que firme contratos com empreiteiras, 
atentando mais para os princípios da administração pú-
blica previstos no art. 37 da Constituição. Uma comissão 
parlamentar de inquérito pode apresentar proposições 
legislativas, projetos de lei, conforme previsto no art. 61 
da Lei Fundamental, diferentemente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, diferentemente das inves-
tigações que estão sendo desenvolvidas pelo Supremo 
Tribunal Federal e que se encontram sob a responsa-
bilidade de S. Exª o Procurador-Geral da República.

Assim, não podemos confundir Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar com comissão parlamentar de 
inquérito e com a investigação que está sendo desen-
volvida pelo Supremo Tribunal Federal.
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Encerro, Sr. Presidente, também dizendo que 
nós não podemos confundir esses três instrumentos 
de investigação com o mensalão, o julgamento que 
já se avizinha no Supremo Tribunal Federal. São coi-
sas totalmente diversas. No que tange ao mensalão, 
já houve uma comissão parlamentar de inquérito, o 
Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia, 
o Supremo Tribunal Federal, através dos seus onze 
Ministros, recebeu a peça inaugural da ação penal, o 
Procurador-Geral da República já ofereceu as alega-
ções finais.

Nós não podemos confundir uma investigação 
que já é uma ação penal no Supremo Tribunal Fede-
ral com uma comissão parlamentar mista de inquérito.

Assim, antes de encerrar, para minha alegria, 
concedo um aparte ao Senador Jayme Campos, da 
grande cidade de Várzea Grande, do Grande Estado 
de Mato Grosso. Pois não.

O Sr. Jaime Campos (Bloco/DEM – MT) – Muito 
obrigado, Senador Pedro Taques. A minha intervenção 
será rápida. Mas quero cumprimentar V. Exª pelo seu 
pronunciamento e acrescentar que acho que a CPMI 
já amarelou. Diante do que estamos acompanhando 
pela imprensa, acho que V. Exª tem toda razão, na 
medida em que aquela vontade que havia até uma 
semana atrás, de criar essa CPMI – parece-me – dei-
xou de existir, haja vista as argumentações que estão 
usando agora. Pelo fato de o Presidente acometido de 
problema de saúde e estar internado em São Paulo, 
vão aguardar o retorno de S. Exª, que esperamos seja 
o mais rápido possível, mas não podemos dar a data 
para que, assim, essa CPMI seja instalada. Imagino 
que isso nada mais é do que o fato de que já estão 
buscando uma cortina de fumaça para o mensalão e 
outros fatos que estão ocorrendo aí na calada da noi-
te, nos subterrâneos. Qerro crer que temos de cobrar 
e exigir a instalação imediata dessa CPMI. Acho que 
o buraco é mais embaixo, como nós dizemos lá em 
Mato Grosso. Nós temos que apurar, ir a fundo. Uma 
coisa não tem nada a ver com a outra, como disse V. 
Exª. Mensalão é um fato, a CPI é outro e a questão do 
Conselho de Ética, onde estamos apurando se houve 
desvio de conduta do Senador Demóstenes, é outro. 
É preciso que passemos a limpo, de uma vez por to-
das. Estou fazendo essa pequena intervenção para 
cumprimentar V. Exª e dizer que o senhor tem, toda 
razão para fazer aqui esse pronunciamento em defesa 
da instalação dessa CPMI. Muito obrigado, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Jayme Campos, eu fico pensado no cidadão lá 
de Pai André, de Bom Sucesso, lá da Passagem da 
Conceição, em Várzea Grande ouvindo que, na se-
mana passada, muitos tinham interesse na Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito e agora alguns estão 
amarelando.. Isso não é bom. Eu não acredito que a 
base do Governo vá mudar de opinião..Eu faço parte 
da base do Governo com muito orgulho, sou do PDT, 
nosso Líder, Acir, esta ali, tenho absoluta certeza de 
que não ocorrerá mudança de posição no tocante a isso

Antes de conceder o aparte ao nosso Líder, Se-
nador Acir, eu gostaria de responder essa indagação 
de V. Exª. O fato de o Presidente Sarney se encontrar 
acometido de uma doença lá em São Paulo, naquele 
famoso hospital de São Paulo, muito bem, esse fato não 
é impeditivo para que possamos aqui, em homenagem 
ao princípio da continuidade do serviço público....Nós 
exercemos um serviço público. Existe Vice-Presidente 
desta Casa, existe Vice– Presidente do Congresso Na-
cional. Nós todos queremos que o Presidente Sarney 
volte logo. No entanto, o fato de ele se encontrar na-
quele famoso hospital de São ao Paulo não quer dizer.
que o Senado da República e o Congresso Nacional 
podem se quedar inertes. Isso não é possível e isso 
não encontra amparo na Constituição da República.

Para minha honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Acir Gurgacz, do Estado de Rondônia.

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Sena-
dor Pedro Taques, cumprimento-o pelo seu pronuncia-
mento nesta tarde e digo que essa CPI é importante 
para o Senado, para a Câmara e para o nosso País. 
É preciso passar a limpo todas essas questões que 
estão sob dúvidas não só para o povo brasileiro, mas 
também para nós.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Eu 

não creio que seja possível alguém querer frear, nes-
te momento, essa CPI ou CPMI – CPI mista é como 
estamos acostumados a falar e a ouvir. Portanto, já o 
coloquei como nosso representante, representante do 
PDT nessa CPI mista para que V. Exª possa dar uma 
contribuição partidária e pessoal para que possamos 
passar tudo a limpo. Nós precisamos esclarecer muitos 
fatos. Muitas histórias precisam ser desvendadas sobre 
esse mistério que é essa Operação Monte Carlo. Meus 
cumprimentos pelo seu pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado, Senador Acir. Tenho certeza de que o bom 
povo de Rondônia, de Cabixi, de Presidente Médici, de 
Ji-Paraná, de Cacoal orgulha-se de V. Exª aqui, nes-
ta Casa. E eu agradeço a confiança do nosso Partido 
por me indicar para fazer parte dessa Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito.

Sr. Presidente, encerro dizendo que esta Casa tem 
uma função histórica, significativa no atual momento 
que passamos. Esta Casa do Legislativo é maior do que 
as partes que a compõem. O todo é mais importante 



13134 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

que a parte. Não podemos prejulgar quem quer que 
seja. Temos que ofertar ao cidadão o devido processo 
legal. No entanto, não podemos abrir mão de nossas 
responsabilidades, de nossas atribuições constitucio-
nais, sob pena de o cidadão continuar a não acreditar 
que, nesta Casa, existem homens e mulheres de bem.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela extensão 
do tempo.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Ribeiro, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao 
Senador pelo PT do Rio Grande do Sul, o Senador dos 
trabalhadores, Paulo Paim.

Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos 
para proferir o seu pronunciamento.

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

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto aguar-
damos a chegada deste valoroso Senador à tribuna, 
Senador Paulo Paim, quero fazer apenas um breve 
comunicado aqui.

Ontem estivemos numa solenidade no Palácio 
Paiaguás, no Mato Grosso – eu, o Deputado Federal 
Júlio Campos e vários Deputados Estaduais, natural-
mente, com a presença do Governador Silval Barbosa 
–, onde tivemos o privilégio de assinar alguns convênios 
que vão beneficiar 13 cidades mato-grossenses. Esses 
convênios originaram-se de emendas individuais nossas 
e vão propiciar a esses 13 Municípios investimentos 
nas obras de infraestrutura e, sobretudo, tenho certe-
za, buscar a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação que reside nesses Municípios mato-grossenses.

Todavia, o que é mais oportuno dizer é que o 
Governo Federal, por intermédio do Poder Executivo, 
teria a obrigação de liberar as emendas individuais em 
sua totalidade a todos os parlamentares. Caso contrá-
rio, Senador João Ribeiro, que preside a sessão, elas 
passam a ser uma peça fictícia.

Por isso, estou aqui, embora contente com a li-
beração desses R$5 milhões, para também defender 
a tese de que temos de ter um orçamento impositivo 
para que possamos melhorar os investimentos nos 
Municípios brasileiros.

Portanto, quero apenas registrar e dizer aos doze 
ou treze prefeitos que estiveram lá naquela solenidade 
que podem procurar a Secretaria das Cidades e a Se-

cretaria de Infraestrutura para assinarem os convênios, 
conforme os expedientes que encaminhei aos gabine-
tes desses prefeitos do meu Estado de Mato Grosso.

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Muito obrigado, Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Concordo com V. Exª, Senador Jayme Campos. 
Acho que temos, realmente, que ter um orçamento im-
positivo, sobretudo na questão das emendas individuais.

Parabéns pelo trabalho de V. Exª!
Agora, Senador Paulo Paim, agradecendo a com-

preensão de V. Exª, concedo-lhe a palavra, como ora-
dor inscrito, pelo tempo regimental de até dez minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senadores e Senadoras, quero, desta tribuna, 
no dia de hoje, primeiro, cumprimentar os companhei-
ros de Santa Rosa que nos visitam hoje na Casa e, ao 
mesmo tempo, dizer que apresentei, ainda no ano de 
2000, um projeto que regulamenta o Fust.

Sr. Presidente, esse projeto que regulamenta 
o Fust tem o objetivo de tornar universal esse fundo; 
determina que pelo menos 30% dos recursos a ele 
destinados sejam aplicados em educação.

Entendo, Sr. Presidente, que são absolutamente 
extraordinárias as possibilidades que as novas tecnolo-
gias de informação abrem, promovendo uma discussão 
profunda sobre a valorização da educação.

Por saber também que a efetiva aplicação dessas 
técnicas inovadoras demanda gastos e investimentos 
vultosos é que resolvi, Sr. Presidente, provocar esse 
debate sobre um tema tão importante, que abre um 
universo enorme de possibilidades.

Sempre defendi que é absolutamente premente 
a necessidade de o Estado reduzir essa desigualdade 
mediante a disseminação do uso das tecnologias da 
informação nos estabelecimentos públicos de ensino.

O acesso a redes digitais de informação, princi-
palmente à Internet, abre uma infinidade de possibili-
dades de aperfeiçoamento do processo educacional no 
nosso País. Na medida em que alunos e professores 
passam, com base na força desse fundo, a ter aces-
so aos conteúdos disponíveis nessas redes, tem-se a 
oportunidade de elevar em muito a qualidade do ensino.

Sr. Presidente, infelizmente essas possibilidades 
não estão ainda abertas a todos. O aproveitamento 
das novas tecnologias da informação requer gastos 
com equipamentos e serviços de telecomunicações, 
na maioria das vezes fora do alcance das escolas pú-
blicas, ou seja, dos mais pobres.

Dessa forma, corremos o risco de vermos instau-
rado um verdadeiro apartheid digital, ou seja, a gran-
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de maioria dos estudantes pobres ficaria excluída das 
oportunidades de desenvolvimento.

Essa situação não configura apenas flagrante 
injustiça social, mas também uma séria desvantagem 
competitiva para o Brasil no mercado internacional, 
pois deixaremos de contar com mulheres e homens 
qualificados e versados nessas novas tecnologias.

Assim sendo, ficou evidente a necessidade de 
atuação do Estado brasileiro no sentido de fazer os 
devidos investimentos para dotar as escolas públicas 
da infraestrutura necessária ao aproveitamento das 
oportunidades trazidas pelas novas tecnologias.

Senador João Ribeiro, um dos importantes ins-
trumentos de que dispomos para fazer isso é o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust).

A Lei n° 9.998, de 17 de agosto de 2000, que 
criou o Fust, determina que 18% dos recursos do Fun-
do devem ser aplicados em educação.

Essa quantia mostra-se por demais modesta 
diante do desafio a ser enfrentado. A informatização 
das escolas públicas brasileiras precisa seguir adiante 
e ser ainda mais fortalecida e ampliada.

Foi assim, Sr. Presidente, que apresentei um 
projeto a fim de destinar parcela maior dos recursos 
do Fust para aplicação em educação.

O meu projeto, o primeiro a dar entrada no Con-
gresso – outro foi copiado e mandado à Câmara de-
pois do meu –, garantia os 30% do Fust à educação. 
Pois bem, Sr. Presidente, esse projeto, o primeiro a ser 
aprovado aqui no Senado, há poucos dias foi aprova-
do na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, 
onde recebeu o n° 691/07.

Quero agradecer o empenho do Presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia daquela Casa, o 
ex-Senador Eduardo Azeredo, e também ao Relator 
da matéria, Deputado Júlio Campos, que lá disseram 
que o melhor projeto era o mais antigo, consequente-
mente, o de nossa autoria, e que não havia mais motivo 
algum para que continuasse congelado nas gavetas 
daquela Casa. Finalmente, com o trabalho desses dois 
Deputados – repito: o ex-Senador Eduardo Azeredo 
e o Deputado Júlio Campos –, o projeto foi aprovado.

Com esse projeto, do total de recursos do Fust, 
serão aplicados, no mínimo, 20% em educação básica 
nos estabelecimentos públicos de ensino e 10% em 
atividades na área de ciência e tecnologia, totalizando 
os 30% que eu propus.

O saldo do fundo é estimado, Sr. Presidente, em 
R$12,5 bilhões, e o Relator do projeto, Deputado Júlio 
Campos, espera a aplicação de, pelo menos, R$2,4 
bilhões em educação e R$ 1,2 bilhão em ciência e 
tecnologia na mesma área.

Fiquei muito feliz com a aprovação e o reconhe-
cimento desse projeto, pois, já que se fala tanto em 
educação – e falar em educação é bom –, temos que 
apresentar recursos para a área, e, neste momento, 
a Comissão aprova o nosso projeto.

Quando digo que fiquei feliz com a aprovação do 
projeto na Comissão, repito, é porque esse aumento 
de recursos fará certamente com que a igualdade de 
oportunidades se amplie e avance naquilo que é palco 
de quase todo dia nos meus discursos aqui no Sena-
do: a justiça social. E eu dizia ontem, Senador Simon, 
esse será também o eixo da minha participação lá no 
MERCOSUL, onde terei a parceria não somente do 
Senador Simon, como também do Senador Mozarildo, 
já que está prevista a primeira reunião para a próxima 
segunda-feira.

Enfim, esse é o objetivo do projeto. E eu espero 
que ele se transforme em lei com a sanção da Presi-
denta Dilma.

Lembro de novo a todos: 30% do Fust serão des-
tinados à educação, sendo 20% para a educação bá-
sica e os outros 10% para investimentos na educação, 
mas pela via, especificamente, da ciência e tecnologia.

Sr. Presidente, para concluir, aproveitando os últi-
mos dois minutos, quero dizer que recebi um documento 
do Ministério Público do Trabalho, endereçado às cen-
trais sindicais, que entendo seja da maior seriedade.

Por isso, trago o documento à tribuna.
O Procurador do Ministério do Trabalho diz:

A conduta da direção da Eletrosul nes-
se processo, além de unilateral, não tem sido 
clara, criando um clima de ansiedade e incer-
teza quanto à situação dos trabalhadores e à 
geração de energia.

Quero destacar ainda, Sr. Presidente, que consta 
do documento que me foi enviado pelo Sinergia – Sin-
dicato dos Eletricitários de Florianópolis e Região, que 
o processo de teleassistência das instalações também 
descumpre cláusula do acordo coletivo de trabalho 
2010/2011, prevendo que a revisão e a efetivação da 
política de operação seria objeto de amplo debate e 
tratativa com o Sinergia e as demais entidades inte-
grantes da Intersindical dos eletricitários do Sul do 
Brasil e do Mato Grosso do Sul (Intersul).

Do documento também consta que, nas audiên-
cias de mediação realizadas no âmbito do Ministério 
Público do Trabalho, envolvendo a Eletrosul ,não hou-
ve avanços, observando-se verdadeira intransigência 
da empresa em debater as alterações que afetam de 
forma substancial os operadores do sistema.

Por último, a notificação do Ministério Público 
considera que o eventual desabastecimento de ener-
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gia elétrica por falha decorrente da nova política de 
operação afetará mais de 30 milhões de habitantes 
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Mato Grosso do Sul, distribuídos em cerca 
de 1.267 Municípios, podendo o problema ganhar di-
mensão nacional, já que o sistema elétrico brasileiro 
é todo interligado.

Quero dizer que compartilho das preocupações 
do Sinergia e do Ministério Público do Trabalho. Con-
sidero que a atitude do Ministério Público do Trabalho 
é muito assertiva. É preciso, de fato, que essa questão 
seja esclarecida, debatida e que o direito dos trabalha-
dores e o patrimônio público sejam respeitados e pre-
servados, inclusive quanto aos acidentes que poderão 
resultar em mortes ou sequelas para os trabalhadores.

Sr. Presidente, faço esse registro porque, como 
acredita o Procurador do Trabalho Sandro Eduardo 
Sarda:

A forma como o processo vem ocorren-
do configura grave violação aos direitos fun-
damentais dos trabalhadores, a um ambiente 
de trabalho livre de assédio moral. A empre-
sa adota, de forma absolutamente temerária, 
procedimentos que colocam em risco, a um só 
tempo, a vida dos trabalhadores, o patrimônio 
público e o fornecimento de energia elétrica 
para cerca de 30 milhões de habitantes.

O mais curioso é que os próprios documentos 
apresentados pela empresa comprovam, de forma 
cabal, esses riscos e, mesmo assim, ela segue come-
tendo graves ilícitos por razões meramente financeiras, 
conduta que o Ministério Público do Trabalho e toda a 
sociedade não podem admitir.

Isso fere, inclusive, o que manda a própria Con-
venção da OIT, quando diz: ”o termo saúde, em relação 
ao trabalho, abrange não somente a ausência de afec-
ções ou de doença, mas também os elementos físicos 
e mentais que afetam a saúde e estão diretamente 
relacionados com a segurança e higiene no trabalho”.

O Relatório Global do Processo de Certificação de 
Operadores, de 27 de setembro de 2011, documento 
produzido pela própria Eletrosul, revela que é grave, 
Sr. Presidente, a situação.

Sr. Presidente, peço que V. Exª considere, na 
íntegra, os dois pronunciamentos, tanto o da impor-
tância do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações para a educação, como o desse ato, 
cometido equivocadamente – para não dizer usando 
de má-fé –, das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., 
que poderá trazer resultados gravíssimos não só de 
desabastecimentos de energia elétrica, mas também 
doenças e acidentes do trabalho.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no ano de 2004 apresentei o projeto de 
Lei do Senado nº 351, que altera a Lei nº 9.998, de 17 
de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universali-
zação dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para 
determinar que pelo menos trinta por cento dos recur-
sos a ele destinados sejam aplicados em educação.

Porque apresentei o projeto?
Por entender que são absolutamente extraordi-

nárias as possibilidades que as novas tecnologias de 
informação abrem no campo da educação.Mas, por 
saber também que a efetiva aplicação dessas técnicas 
inovadoras demanda gastos e investimentos vultosos 
e que isso pode excluir a grande maioria dos estudan-
tes, principalmente das escolas públicas, desse novo 
universo de possibilidades. 

Sempre defendi que era absolutamente necessá-
ria a necessidade de o Estado reduzir essa desigualda-
de mediante a disseminação do uso das tecnologias da 
informação nos estabelecimentos públicos de ensino. 

O acesso a redes digitais de informação, princi-
palmente à Internet, abre uma infinidade de possibili-
dades de aperfeiçoamento do processo educacional. 
Na medida em que alunos e professores passam a 
ter acesso aos conteúdos disponíveis nessas redes, 
tem-se a oportunidade de elevar em muito a qualida-
de do ensino. 

Infelizmente essas possibilidades não estão aber-
tas para todos. O aproveitamento das novas tecnolo-
gias da informação requer gastos com equipamentos 
e serviços de telecomunicações, na maioria das vezes 
fora do alcance das escolas públicas. 

Dessa forma corremos o risco de vermos instau-
rado um verdadeiro apartheid digital, ou seja, a grande 
maioria dos estudantes fica excluída das oportunidades 
de desenvolvimento. 

Essa situação não configura apenas flagrante 
injustiça social, mas também uma séria desvantagem 
competitiva para o Brasil no mercado internacional, 
pois deixaremos de contar com cidadãos qualificados 
e versados nessas novas tecnologias.

Assim sendo ficou evidente a necessidade de 
atuação por parte do Estado no sentido de fazer os 
devidos investimentos para dotar as escolas públicas 
da infra-estrutura necessária ao aproveitamento das 
oportunidades trazidas pelas novas tecnologias. 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 13137 

Um dos importantes instrumentos de que se dis-
põe para fazer isso é o Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust). 

A Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que 
criou o Fust, determina que 18% dos recursos do Fun-
do devem ser aplicados em educação. 

Essa quantia mostra-se por demais modesta 
diante do desafio a ser enfrentado. A informatização 
das escolas públicas brasileiras precisa seguir adiante 
e ser ainda mais fortalecida e ampliada.

Foi assim então, que apresentei o projeto a fim 
de destinar parcela maior dos recursos do Fust para 
aplicações em educação: no mínimo, 30%.

Pois bem, Sr. Presidente, esse projeto já foi apro-
vado pelo Senado e há poucos dias tivemos a excelente 
notícia de que a Comissão de Ciência e Tecnologia da 
Câmara aprovou o PL nº 691/07. Esse é o novo número 
que o projeto recebeu na Câmara.

Quero agradecer o empenho do Presidente da 
Comissão, o meu amigo, ex-Senador, Eduardo Aze-
redo e também ao Relator da matéria, Deputado Julio 
Campos, que fizeram com que o projeto, há tanto tem-
po parado, finalmente fosse para a frente.

Com esse projeto “do total de recursos do Fust, 
serão aplicados, no mínimo, 20% em educação básica 
nos estabelecimentos públicos de ensino, e 10% em 
atividades na área de ciência e tecnologia”.

O saldo do fundo é estimado em R$ 12,5 bilhões 
e o relator do projeto, deputado Julio Campos, espera 
a aplicação de, pelo menos, R$ 2,4 bilhões para edu-
cação e R$ 1,2 bilhão para ciência e tecnologia.

Eu fiquei muito feliz com a aprovação do proje-
to na Comissão, pois esse aumento de recursos fará, 
certamente, com que a igualdade de oportunidades se 
amplie e a justiça social vá tomando forma.

Esse é o objetivo do projeto e eu espero que logo, 
logo ele se transforme em Lei. 

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, vou entrar em uma questão muito importante 
que diz respeito ao abastecimento de energia elétrica.

Recentemente o Ministério Público do trabalho em 
Santa Catarina expediu uma Notificação Recomenda-
tória às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás 
e à sua subsidiária Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

A Notificação determina a suspensão imediata da 
implantação da nova política de operação da Eletrosul 
que visa somente diminuir seus custos operacionais, 
por meio do telecontrole de usinas e subestações de 
energia.

Isso na prática significa fazer o gerenciamen-
to do abastecimento de energia a partir de centrais 

computadorizadas, dispensando boa parte da mão 
de obra humana.

Isso, Sr. Presidente, precisa ser muito bem ava-
liado.

Em Florianópolis e região metropolitana o proces-
so seria implantado desde 11 de abril, mas a Notifica-
ção do Ministério Público do Trabalho determinou que 
o processo parasse até posterior negociação com os 
sindicatos e só deverá ser retomado mediante apre-
sentação de documentos que comprovem perante o 
MPT que as alterações a serem implementadas não 
configuram assédio moral, tampouco colocam em risco 
a vida dos trabalhadores, cause danos ao patrimônio 
público ou coloque em risco o acesso aos consumido-
res a energia elétrica, sem risco de desabastecimento.

O Procurador do Trabalho Sandro Eduardo Sardá 
acredita que “a forma como o processo vem ocorren-
do configura grave violação aos direitos fundamentais 
dos trabalhadores, a um ambiente de trabalho livre de 
assédio moral.

A empresa adota de forma absolutamente teme-
rária procedimentos que colocam em risco, a um só 
tempo, a vida dos trabalhadores, o patrimônio público 
e o fornecimento de energia elétrica a cerca de 30 mi-
lhões de habitantes. O mais curioso é que os próprios 
documentos apresentados pela empresa comprovam, 
de forma cabal, estes riscos e mesmo assim elas se-
guem cometendo graves ilícitos por razões meramente 
financeiras, conduta que o MPT e toda a sociedade 
não pode admitir”.

Srªs e Srs. Senadores, os argumentos conside-
ram, em primeiro lugar, o art. 3º da Convenção 155 da 
OIT que diz: “o termo saúde, em relação ao trabalho, 
abrange não somente a ausência de afecções ou de 
doença, mas também os elementos físicos e mentais 
que afetam a saúde e estão diretamente relacionados 
com a segurança e higiene no trabalho”. 

O Relatório Global do Processo de Certificação 
de Operadores, de 27 de setembro de 2011, docu-
mento produzido pela própria ELETROSUL, revela 
que cerca da metade dos operadores apresenta alta 
vulnerabilidade ao estresse. Fato que, após minucioso 
estudo, o procurador Sandro relaciona a nova política 
de operações da empresa. 

O procurador enfatizou “A conduta da direção da 
Eletrosul nesse processo, além de unilateral, não tem 
sido clara nem frequente, criando um clima de ansie-
dade e incertezas”.

Quero destacar ainda, Senhor Presidente, que 
consta do documento que me foi enviado pelo SINER-
GIA – Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e 
Região que o processo de teleassistência das instala-
ções, também descumpre cláusula do Acordo Coletivo 
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de Trabalho 2010/2011, prevendo que a revisão e efe-
tivação da Política de Operação seria objeto de amplo 
debate e tratativas com o SINERGIA, e as demais enti-
dades integrantes da Intersindical dos Eletricitários do 
Sul do Brasil e do Mato Grosso do Sul – INTERSUL. 

No documento também consta que nas audiên-
cias de mediação realizadas no âmbito do MPT envol-
vendo a Eletrosul não houve avanços, observando-se 
verdadeira intransigência da empresa em debater as 
alterações que afetam de forma substancial os ope-
radores do sistema.

Por último, a notificação do MPT considera que 
eventual desabastecimento de energia elétrica por 
falha decorrente da nova política de operação afetará 
mais de 30 milhões de habitantes nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso 
do Sul, distribuídos em cerca de 1.267 Municípios, po-
dendo o problema ganhar dimensão nacional, já que o 
Sistema Elétrico Brasileiro é todo interligado.

Eu quero dizer que compartilho da preocupação 
do Sinergia e do Ministério Público do Trabalho.

Considero a atitude do MPT muito assertiva. É 
preciso, de fato, que essa questão seja esclarecida, 
debatida e que os direitos dos trabalhadores, o patri-
mônio público e a sociedade sejam preservados.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
na publicação dos dois pronunciamentos de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Pimentel, 
como orador inscrito. (Pausa.)

S. Exª não se encontra no plenário.
Por permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, 

concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
para proferir o seu pronunciamento. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como 
Constituinte, um dos temas que foram muito debatidos 
durante o período, me lembro muito bem, foi a questão 
do modelo parlamentarista, presidencialista, unicame-
ral, bicameral. E os Constituintes, portanto, a nossa 
Constituição de 1988 consagrou, aliás, o que já vinha 
sendo feito desde o tempo do império, a existência do 
Congresso composto por duas casas: o Senado da 
República e a Câmara dos Deputados. 

Mas nós temos visto aqui e acolá comentários, 
notícias sempre de alguma forma buscando passar 
para a opinião pública a desnecessidade da existência 
do Senado Federal. E eu pedi, até para não me envol-
ver emocionalmente na questão, à própria Consultoria 
Legislativa do Senado, que me fizesse uma nota in-
formativa, um levantamento sobre como é no mundo 
todo a questão dos regimes de governo e, de acordo 

com o regime, seja presidencialista, parlamentarista 
ou monarquia, como é composto o parlamento de cada 
um dos países.

E como eu disse, de tempos em tempos, vem à 
tona o debate em torno da necessidade ou não de o 
Poder Legislativo contar com duas Casas. Em outras 
palavras, o que se coloca em jogo é a existência ou a 
extinção do Senado Federal. Vimos que o presidente 
Chávez, logo ao assumir a presidência na Venezuela 
extinguiu o Senado e ficou somente com a Assembleia 
Legislativa ou a Câmara dos Deputados.

Trata-se, a meu ver, de um debate até certo ponto 
nocivo ao País, rigorosamente improdutivo e que não 
leva a nada. Em primeiro lugar, porque a premissa de 
que fazem uso os defensores do unicameralismo – 
isto é, a existência de uma só Câmara, no caso a dos 
Deptutados – no Brasil é equivocada, sem falar que 
denuncia monumental ignorância histórica. Ela se es-
quece que o Brasil é um país continental, em que as 
partes que compõem o todo se distinguem uma das 
outras de maneira muito forte. É desse autêntico mo-
saico, é desse mágico caleidoscópio que emerge o 
verdadeiro retrato do Brasil. Unidade na diversidade 
é, certamente, o conceito que melhor sintetiza o que 
somos como Nação.

Por isso mesmo é que afirmo: quem defende a 
adoção de um Legislativo unicameral entre nós sim-
plesmente desconhece a diversidade e a complexidade 
da sociedade brasileira. E mais: expressa um tipo de 
pensamento que se ancora numa concepção restrita e 
arcaica de democracia, segundo a qual o que importa 
é submeter-se às demandas de uma maioria resultante 
do processo da representação política.

Nada mais insubsistente nos dias de hoje. Tal 
como a concebemos na atualidade, Sr. Presidente, 
a democracia vai muito além do atendimento dos in-
teresses da maioria, ainda que legitimamente consti-
tuída. Antes, quanto mais diversificada, quanto mais 
complexa for a sociedade, como é o nosso caso, maior 
a necessidade de se contar com um mecanismo de 
aposição de veto por parte das minorias. É justamente 
isso o que faz um Legislativo bicameral.

O moderno conceito de democracia pressupõe, 
entre muitos outros elementos, a necessidade real de 
divisão de poderes, que haverão de se controlar recipro-
camente. Além disso, ele exige que todas as unidades 
da Federação estejam adequadamente representadas, 
independentemente da dimensão territorial, do tama-
nho da população ou do papel exercido no conjunto da 
economia nacional. Por fim, mas não menos importan-
te, dificilmente um Estado nacional pode prescindir, na 
época presente, da função revisora de uma segunda 
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Câmara, em face das crescentes complexidades téc-
nicas que envolvem a produção legislativa.

Há, ainda, outra especialíssima razão que jus-
tifica a permanência de uma segunda Câmara em 
sociedades como a brasileira que, como a brasilei-
ra, especialmente a partir do fim do regime militar, 
estão organizadas sob os preceitos da democracia. 
Refiro-me ao fato de que a experiência histórica tem 
demonstrado, em especial nos dois últimos séculos, 
sobretudo na Civilização Ocidental, que a formação e 
a implementação da vontade das maiorias, malgrado 
indispensável, não são suficientes para o bom funcio-
namento da democracia.

Com efeito, tão importante quanto o respeito à 
vontade das maiorias é a manifestação política das 
diferenças, caminho natural para a proteção dos di-
reitos das minorias. Justamente por assim ser é que 
as segundas Câmaras, como é o caso do nosso Se-
nado, passaram a expressar diferenças territoriais e 
administrativas e, por seu intermédio, as mais diversas 
diferenças regionais e os distintos estágios de desen-
volvimento social e económico.

Não por outra razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, basta um rápido olhar sobre como estão 
organizados os sistemas de representação política pelo 
mundo afora para se comprovar que o unicameralismo 
está fortemente vinculado a três variáveis, a saber: 
pequena área territorial, populações homogêneas e 
democracias menos consolidadas. O Brasil, por evi-
dente, não se enquadra em nenhuma delas.

O inverso também se faz verdadeiro. O bicame-
ralismo é bem mais frequente em países detentores 
de grande território, com populações heterogêneas e 
portadores de maior tradição democrática. Entre nós, 
o bicameralismo se faz presente desde o alvorecer do 
Estado Nacional, com a Independência em 1822. A 
Constituição imperial de 1824, embora consagrando 
o unitarismo, fez questão de estabelecer as duas Ca-
sas do Poder Legislativo, certamente por reconhecer 
nas características do País a imperiosa necessidade 
de se optar pelo bicameralismo.

Foi essa a opção da qual o Brasil jamais se afas-
tou. Mesmo com o fim do regime monárquico, a Cons-
tituição de 1891, a primeira da longa sequência de 
Cartas republicanas, inspirada no vitorioso modelo 
norte-americano, instituiu o federalismo e preservou o 
bicameralismo. Aliás, foi além: facultou às unidades da 
Federação – antigas províncias, agora transformadas 
em Estados – a criação de Senados estaduais, como, 
aliás, existe nos Estados Unidos –, uma segunda Câ-
mara, portanto, que coexistia com as assembleias legis-
lativas. Mesmo sob regimes politicamente autoritários, 

como o instaurado em 1964, o Congresso Nacional 
preservou suas duas Casas.

O Senado Federal, hoje como ontem, ao longo 
da trajetória republicana mais que centenária, sem-
pre cumpriu à risca sua missão precípua, qual seja, a 
de promover e assegurar a representação isonômica 
dos Estados brasileiros. Fazendo jus ao nome, ele se 
constitui na autêntica Casa da Federação.

Com múltiplas competências, umas exercidas em 
comum com a Câmara dos Deputados, outras privati-
vas, o Senado desempenha fundamental papel para 
o fortalecimento das instituições políticas em nosso 
País. Ressalto, a propósito, que a ele compete priva-
tivamente a aprovação da escolha de autoridades, o 
processo e o julgamento de altas autoridades, além 
do controle da dívida pública.

O Senado assume essas e outras responsabili-
dades, e o faz, sempre e sempre, como representante 
máximo da Federação. Tendo por princípio o ideal de 
isonomia, a começar pelo mesmo número de Sena-
dores por Estado e pelo Distrito Federal, a Casa vela 
pela harmonia entre os integrantes desta grande e di-
versificada Pátria chamada Brasil. Nesse sentido, creio 
que uma simples palavra de nosso idioma confere a 
exata dimensão do Senado, de seu papel em relação 
às unidades que compõem o todo. Essa palavra, Sr. 
Presidente, é equilíbrio. Equilíbrio federativo. 

Por tudo isso, analisando, Sr. Presidente, se fôs-
semos comparar na Câmara dos Deputados, o Estado 
de São Paulo tem 70 Deputados Federais, mais do que 
toda a região Norte junta, todos os sete Estados da 
região Norte. Se somarmos São Paulo, Rio e Minas 
é mais da metade da Câmara dos Deputados. Então, 
Estados pequenos como o meu; o Amapá; o seu, o 
Tocantins; e outros como Acre e Rondônia, estaría-
mos sempre a reboque politicamente desses grandes 
Estados. E o que é pior: já que estamos a reboque 
economicamente falando.

Aqui é onde se dá o equilibrio. Se mazelas exis-
tem, por uns e outros praticadas, não se pode con-
taminar a instituição. Uma coisa é existirem maus 
parlamentares; outra coisa é dizer que é ruim porque 
existem elementos ruins dentro dela. 

Então, quero, como representantes do menor 
Estado em termos de populaçao da Federação, fazer 
essa defesa do Senado Federal.

Pergunto a V. Exª e tive a experiência no meu 
mandato de Deputado Federal quando apresentei 
um projeto de lei para criar a Universidade Federal 
de Roraima, então território federal, e também a es-
cola técnica, hoje o Instituto Federal de Educação. 
Nós não tinhamos Senadores e tive que andar aqui, 
de um por um, para conseguir quem, digamos assim, 
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encampasse a ideia da criaçao de uma universidade 
em um território federal, que hoje é Estado por obra 
da Constituinte de 1988. 

É preciso, sim, que os Estados mais fracos eco-
nomicamente, menos populosos, tenham aqui no Se-
nado, como têm, o equilíbrio de ter Roraima, Acre, 
Amapá, Tocantins, três Senadores igualmente têm São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são Estados 
mais populosos. 

Quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª 
a transcrição nos Anais do Senado da nota informativa 
produzida pela Consultoria Legislativa que disseca de 
maneira muito pedagógica essa questão, bem como do 
quadro de países que têm o sistema de governo e que 
adotam o unicameralismo ou bicameralismo, isto é, que 
tem Senado ou que não tem Senado. Então, considero 
que esse estudo feito pela Consultoria Legislativa do 
Senado possa servir, inclusive, de pesquisa para os 
estudiosos, para aqueles que realmente se preocupam 
em pensar um País não por hoje, mas um País que sir-
va, por exemplo, para todo o século XXI, pelo menos.

Muito obrigado e reitero o pedido da transcrição 
das matérias. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º do Regimento Interno)

NOTA INFORMATIVA N° 659, DE 2012

Relativa à STC n° 2012-01882, do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti que demanda 
informação sobre a importância do Senado 
Federal na República Federativa do Brasil.

I – Introdução

A questão objeto da STC em epígrafe levanta 
uma discussão mais geral: numa época de expansão 
da democracia, regime fundado na premissa do impé-
rio da maioria, qual o significado, a função, a impor-
tância de uma segunda câmara no Poder Legislativo? 
Antes de discorrer sobre a importância do Senado no 
ordenamento político brasileiro, vamos examinar esse 
tópico. Discutiremos depois, sucessivamente, a parti-
lha de poderes entre Senado e Câmara dos Deputa-
dos, o poder de veto do Senado, suas competências 
privativas e, finalmente, a necessidade do Senado no 
sistema político brasileiro a partir do funcionamento 
do Poder Legislativo.

2 – Razões do bicameralismo

O argumento clássico a favor do unicameralismo, 
formulado por Siéye no século XVIII, enfatiza o ponto 

acima referido. Se o que importa na democracia é a 
vontade da maioria, e se essa vontade está consolida-
da na primeira câmara, uma segunda câmara só pode 
ser supérflua, quando com ela concorda, ou perniciosa, 
quando a ela se opõe.

A esse argumento, os partidários do bicameralis-
mo opõem diversas razões: a necessidade de divisão 
e controle recíproco de poderes, a representação das 
unidades da Federação, assim como a função revisora 
de uma segunda Câmara, numa época de complexi-
dades técnicas crescentes que a legislação enfrenta.

Há outra razão, a meu ver mais relevante, que 
justifica a permanência de segundas câmaras em so-
ciedades organizadas de forma democrática.

Ocorre que a experiência democrática dos úl-
timos dois séculos demonstrou com clareza que a 
formação e implementação da vontade da maioria, 
embora indispensável, não é suficiente para o bom 
funcionamento da democracia. Igualmente importan-
te é a manifestação política das diferenças, caminho 
para a proteção dos direitos das minorias. No início, 
as segundas câmaras davam voz a diferenças esta-
mentais, a aristocracias em sociedades organizadas 
em regimes monárquicos. Hoje resta apenas a Câmara 
dos Lordes britânica nesse caso. Em compensação, as 
segundas câmaras passaram a expressar diferenças 
territoriais e administrativas e, por seu intermédio, di-
ferenças regionais, étnico-linguísticas, religiosas e de 
renda e desenvolvimento sócioeconômico.

A estatística é evidente. Dois terços dos países 
do mundo onde há Poder Legislativo são unicamerais 
e um terço conta com duas câmaras. O unicameralis-
mo está fortemente associado a três variáveis: área 
territorial pequena, populações homogêneas e pouco 
numerosas, e a democracias menos consolidadas. As 
duas maiores democracias unicamerais do mundo são 
Portugal e Grécia. Inversamente, o bicameralismo é 
mais frequente em países de área maior, com popu-
lações heterogêneas e em países com maior tradição 
democrática.

A lógica parece ser clara. Experiência na demo-
cracia favorece arranjos institucionais que dão seguran-
ça às minorias, entre eles o Senado. O Senado belga, 
provavelmente um dos mais recentes do mundo, nas-
ceu, na década de 1990, do impasse político criado, 
e ainda não solucionado, entre flamengos e valões. O 
Senado, nessa perspectiva, é uma alternativa institu-
cional à secessão e à guerra civil.

3 – História

O Brasil adotou a organização bicameral do Le-
gislativo desde a independência. Embora a organização 
do Estado no período imperial fosse unitária, o regime 
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não prescindiu de instrumentos mais utilizados nas fe-
derações, como os senadores e os legislativos provin-
ciais. Os senadores, vitalícios, constituíam um vínculo 
entre o trono e as elites políticas locais e contribuíram 
para a construção da ordem imperial.

Na República, o Senado se manteve, com mu-
danças e, principalmente acréscimos de competências 
entre uma e outra Constituição. De maneira geral, o 
modelo inspirador nessa etapa foi o norte-americano: 
o Senado com representação isonômica dos estados, 
como Casa da Federação.

4 – Características do Senado brasileiro

Encontram-se na composição e funcionamento 
do Senado brasileiro regras e mecanismos, utilizados 
frequentemente em outros países, com o objetivo de 
distanciar o Senado da vontade da maioria e, dessa 
maneira, dotá-lo de maior autonomia em face a essa 
vontade, manifesta sem restrições na composição da 
Câmara dos Deputados. Importa lembrar que distanciar 
o Senado da vontade da maioria é congruente com sua 
função atribuída de protetor de minorias ou, ao me-
nos, de canal de poder de veto de grupos minoritários.

Esses mecanismos são: idade mínima dos candi-
datos superior à idade exigida dos candidatos a outros 
cargos eletivos; mandato de 8 anos em oposição aos 
4 anos dos deputados, assim como a renovação alter-
nada de um e dois terços dos seus membros,

5 – Divisão de poderes entre a Câmara 
 e o Senado no Brasil.

Varia muito a divisão de poderes entre as duas 
Casas nos legislativos bicamerais. No Brasil, ocorre 
uma situação de equipotência formal, situação que 
encobre alguma predominância da Câmara dos De-
putados na produção legislativa.

Entre nós, as duas Casas detêm iniciativa legis-
lativa sobre todas as matérias em que essa iniciativa é 
pertinente ao Poder Legislativo. Cada Casa é revisora 
da produção legislativa da outra. Em caso de discórdia, 
não há, como no Congresso norte-americano, a prá-
tica da comissão conjunta para acordar uma solução 
de consenso, mas a matéria retorna à Casa iniciado-
ra para a decisão final, exceto no caso das emendas 
constitucionais (art. 60, § 2°).

Isso implica, na prática, que a Casa na qual a 
proposição se inicia tem o poder de recusar todas as 
emendas da Casa revisora e fazer retornar a forma 
original da proposição. Pois bem, como a maior par-
te da legislação aprovada tem origem em projetos de 
autoria do Poder Executivo e como esses projetos ini-
ciam sua tramitação obrigatoriamente pela Câmara dos 
Deputados, o Senado, na prática, passa a ocupar uma 

posição de importância decisória menor, em relação à 
Câmara dos Deputados.

6 – O poder de veto do Senado Federal.

No entanto, a proposição não retorna da casa 
revisora à casa de origem em apenas um caso: sua 
rejeição. Assim, tanto Câmara quanto Senado Federal 
detém um poder de veto relevante, embora na práti-
ca muito pouco utilizado, em razão da predominância 
da iniciativa do Executivo e da habitual formação da 
maioria governamental nas duas Casas.

7 – As competências privativas do Senado: 
 processo e julgamento de autoridades.

Conforme o art. 52 da Constituição, incisos I e 
II, compete privativamente ao Senado processar e jul-
gar o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 
Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, os Ministros do Supremo 
Tribunal, os membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral 
da União, nos crimes de responsabilidade.

8 – As competências privativas do Senado: 
 a aprovação da escolha de autoridades.

Conforme os incisos III e IV do artigo supracitado 
da Constituição, compete ao Senado a aprovação da 
escolha de determinados magistrados, dos Ministros 
do Tribunal de Contas da União, dos Governadores de 
Territórios, do Presidente e diretores do Banco Central, 
do Procurador-Geral da República e, após arguição em 
sessão secreta, dos chefes de missão diplomática de 
caráter permanente.

A literatura considera a aprovação de autoridades 
um dos instrumentos de controle do Legislativo sobre 
o Executivo. Nessa matéria, o número de autoridades 
sabatinadas no Senado brasileiro pode ser considera-
do significativo na comparação internacional, embora 
ainda muito distante dos cerca de 3 mil cargos cuja 
nomeação depende da aprovação do Senado norte-
-americano.

9 – As competências privativas do Senado:  
o controle da dívida pública.

O Senado brasileiro é o único caso de segunda 
câmara no mundo com o mandato constitucional do 
controle da dívida pública. Os inciso V a IX do art. 52 
da Constituição relacionam como competências da 
Casa a autorização de operações externas de na-
tureza financeira; a fixação de limites globais para o 
montante da dívida consolidada; a regulamentação de 
limites globais e condições para operações de crédito 
externo e interno; para a União, os Estados, o Distrito 
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Federal, os Municípios, suas autarquias e entidades 
controladas pelo poder público federal. Além disso, o 
Senado tem o poder de regular os limites e condições 
para concessão de garantias por parte da União em 
operações de crédito interno e externo.

Cabe assinalar que o Senado avocou até 1998 
a decisão sobre toda e qualquer operação de crédito. 
A partir daquele ano, no entanto, determinou a reten-
ção, no Banco Central, dos processos de tomadores 
que não atendessem aos critérios estabelecidos pelo 
Senado em suas Resoluções. Essa decisão foi uma 
demonstração de responsabilidade fiscal, após a ex-
periência concreta do custo político de rejeitar opera-
ções de interesse dos Estados e Municípios de origem 
e atuação política dos Senadores.

10 – Competências privativas do Senado: 
 a organização interna.

Enquadram-se nessa categoria a elaboração do 
regimento interno e as regras relativas à organização, 
funcionamento e seus serviços.

11 – Outras competências.

As competências privativas restantes do Senado 
Federal são a suspensão das leis declaradas inconsti-
tucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a aprovação 
da exoneração do Procurador-Geral da República antes 
do término de seu mandato, a eleição dos membros 
do Conselho da República e a avaliação periódica da 
funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e o de-
sempenho das administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Importa lembrar que a última competência men-
cionada constitui, possivelmente, uma fronteira ainda 
não explorada na atividade política do Senado. Trata-
-se de tema inegavelmente relevante, como atesta a 
discussão recorrente sobre reforma tributária, de um 
mandato constitucional explícito, e de pouca atuação 
efetiva, até o presente momento, do Senado na ma-
téria. Para ser mais exato, a atividade do Senado no 
tema não foi além de iniciativas individuais de alguns 
Senadores, tal como ocorre na abordagem da Câmara 
dos Deputados ao tema.

12 – É o Senado necessário no ordenamento 
 político brasileiro?

Surgem de quando em quando, desde o processo 
Constituinte, manifestações favoráveis à implantação 
do unicameralismo no Brasil. Essas manifestações 
padecem, a meu ver, de duas limitações.

Desconhecem a diversidade e complexidade da 
sociedade brasileira, que demanda um mecanismo de 
aposição de veto por parte de minorias, e permanecem 
ancoradas numa concepção restrita e antiga de demo-
cracia, na qual o processo da representação política e 
a maioria que dele resulta são o único ponto relevante.

No entanto, se examinarmos a operação da re-
presentação no Brasil, veremos, de imediato a per-
sistência de regras que sinalizam uma demanda, por 
parte da elite política, de mecanismos adicionais de 
vetos de minorias. A desproporção na representação 
política dos Estados que se verifica na Câmara dos 
Deputados é um exemplo. Hoje, sabemos todos, São 
Paulo encontra-se fortemente subrepresentado na Câ-
mara dos Deputados, onde deveria eleger cerca de 30 
Deputados a mais do que os 70 que elege hoje, em 
benefício, principalmente, dos novos Estados da região 
Norte: Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins.

A representação desigual não é fato novo, em-
bora tenha se agravado no período da ditadura militar. 
A primeira Constituição republicana consagra essa 
desigualdade. Tudo se passou como se um consenso 
firme operasse de 1891: a manutenção da Federação 
exigia a compensação do poder econômico dos Esta-
dos mais ricos com o maior poder político dos Estados 
mais pobres. Ou, em outras palavras, como veto que 
a isonomia da representação no Senado implica não 
parece suficiente, há que adicionar-lhe o veto da so-
brerepresentação na Câmara dos Deputados.

Nessa linha, é possível concluir que ao invés de 
excesso, há carência de Senado no sistema político 
brasileiro. Ou, alternativamente, que a resolução do 
problema da representação dos Estados na Câmara 
dos Deputados passa pela repactuação da partilha de 
poderes entre as duas Casas do Congresso Nacional.

Consultoria Legislativa, 27 de março de 2012. 
– Caetano Ernesto Pereira de Araujo, Consultor 
Legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Convido, para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Jorge Viana. (Pausa.)

Não está presente.
Convido o Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Também não está presente.
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Também não está presente.
Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Não estando presentes, convido o Senador Pedro 

Simon, que se encontra em plenário, para fazer o seu 
pronunciamento pelo tempo regimental.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, ilustre Sr. Senador Mozarildo Caval-
canti e eu! Ainda bem que a TV Senado não mostra o 
plenário, mas somos nós três que estamos aqui: um, 
dois, três. Justo em uma terça-feira, quando a impren-
sa, no sábado e no domingo, noticiava em manche-
tes os grandes debates que teríamos no Congresso 
Nacional, tendo em vista a Comissão de Ética, que 
aceitou a denúncia do PSOL com relação ao Senador 
Demóstenes, tendo em vista a decisão da Bancada do 
PT, acatada por todos os partidos, de se criar uma CPI 
mista para abordar as publicações que têm saído com 
relação ao Sr. Cachoeira. 

De Porto Alegre, amigos meus, parlamentares, 
políticos, me telefonavam, dizendo que estavam che-
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gando, porque o debate ia ser muito intenso; era muito 
empolgante o que ia acontecer, e eles queriam estar 
presentes para assistir. Eis que, senão quando, as 
coisas mudaram. Ninguém parece que está muito in-
teressado nessa CPI. 

Todo mundo está recuando; todo mundo está re-
cuando nisto que, nos meus trinta e tantos anos só de 
Senado, nunca vi: um amontoado de denúncias tão ab-
solutamente escandalosas como estamos vendo aqui.

Ontem dizia, desta tribuna: meus irmãos de todo 
o Brasil, não esperem nada do Congresso, porque do 
Congresso não sai nada; não esperem nada do Execu-
tivo, porque do Executivo não sai nada; e, infelizmente, 
não esperem nada do Judiciário, porque do Judiciário 
não sai nada. A forma de movimentar é o povo, é a 
sociedade, são os jovens.

E dizia, ontem, eu, desta tribuna: há um fato im-
pressionante que está revolucionando o mundo inteiro. 
São as chamadas redes sociais de Internet, em que as 
pessoas, aos milhões, se intercomunicam pelo mundo 
e movimentam e agitam. Da noite para o dia, sem uma 
arma, sem um tiro, sem um militar na rua, derrubaram 
o governo do Egito. São os jovens pelas redes sociais.

Os Estados Unidos se agitaram, pois uma des-
sas redes sociais se movimentou e de repente quase 
fecharam Wall Street em protesto contra os banquei-
ros. O movimento foi feito de tal ordem, de tal maneira 
que Nova Iorque parou. São as redes sociais. É um 
movimento espontâneo; é um com outro. Eu diria que 
é uma das coisas positivas que a tecnologia apresen-
tou. O cidadão está sozinho, na sua casa, em qualquer 
fim de mundo deste Brasil e deste mundo, com o seu 
aparelhozinho singelo e, daqui a pouco, está se co-
nectando com o Brasil inteiro.

Ainda não existia essa rede social, mas foi uma 
rede social feita de boca em boca que levou os jovens 
para a rua nas Diretas Já que derrubou a ditadura, sem 
um tiro, sem uma morte. Levamos anos e anos lutando. 

Muitos lutaram, pegaram em armas, queriam fazer 
uma Cuba, uma revolução social, uma guerra civil, um 
movimento de guerrilha; sequestraram embaixadores 
trocando por pessoas, achando que resolveria – não 
resolveu. Resolveu quando o velho MDB, quando ainda 
não tinha os nossos líderes de hoje – esses líderes de 
hoje estavam não sei onde – mas Ulysses, Tancredo, 
Teotônio, Mário Covas, reunimo-nos, lançamos uma 
plataforma positiva, e os jovens e o povo vieram. Pri-
meira bandeira: Diretas Já; segunda bandeira: anistia; 
terceira bandeira: fim da tortura; quarta bandeira: liber-
dade de imprensa. 

Só deu certo porque, aos milhões, os jovens foram 
para a rua. A Arena ainda existia, ainda tinha maioria 
enorme no Congresso Nacional, podia ter eleito o Sr. 

Maluf Presidente da República; não elegeu. Ganhou 
Tancredo porque o povo estava na rua, e os homens 
da Arena tiveram vergonha de votar no seu candidato 
e votaram no Tancredo. O povo na rua. 

Votamos o que parecia impossível, a ficha limpa. 
Ninguém acreditava. A ficha limpa, meu irmão, se você 
não sabe, mudou a vida do Brasil. O cidadão, hoje, 
tem que ter vida ilibada, não tem que ter condenação; 
não tem que empurrar com a barriga: lá vai, lá vai, lá 
vai; 10 anos, prescreve e não acontece nada e um 
bolo de ladrão e vigarista continua na política. Agora 
não, agora, condenado a primeira vez, vai a segunda; 
condenado a segunda, vai para a cadeia e não é mais 
candidato a nada. Nós não iríamos votar. O Congresso 
não votaria, nem o Supremo homologaria, se o povo 
não estivesse na rua cercando o Congresso.

Por isso, ontem, fiz aqui um apelo. Fiz um apelo 
aos jovens e à sociedade brasileira para que fossem 
para a rua. Isso, que pode ser, nessa onda positiva, 
que é a Ficha Limpa; nessa onda positiva, que é des-
montar as coisas erradas; nessa onda positiva, em que 
a Presidente da República está demitindo as pessoas 
que erraram, ao contrário de seus antecedentes. Nós 
temos que fazer a apuração que está aí e fazer um 
apelo aos jovens: vão para a rua!

Dizia ontem eu, quando esta Casa tinha qua-
tro pessoas, como agora – agora, temos mais um, a 
querida Senadora Ana Amélia, então somos quatro; 
éramos três, agora somos quatro –, ontem eu dizia 
que estavam esvaziando esta Casa para esvaziar a 
CPI. Hoje, eu confirmo. Mas eu só venho a esta tribu-
na por um motivo: está aqui, em O Globo, na coluna 
do Ilimar Franco:

“Saia do comodismo e lute contra a cor-
rupção. Mostre a cara do ladrão” – Dia do bas-
ta!, texto de convocação, na Internet e nas re-
des sociais, da III Marcha contra a Corrupção 
e a Impunidade no sábado, dia 21 [de abril].

É com muita emoção que leio isso: “Saia do co-
modismo” – mais um Senador nos honra aqui, o bravo 
representante de São Paulo – “Saia do comodismo e 
lute contra a corrupção. Mostre a cara do ladrão”, é a 
caminhada do dia 21 de abril das redes sociais.

E tenho aqui duas notas da OAB, a do Distrito 
Federal e a de Brasília. O Presidente da OAB do Dis-
trito Federal e o Presidente Ophir, de Brasília, apoian-
do essa marcha, e fazendo um chamamento a toda a 
classe, no sentido de apoiar essa caminhada.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Vou assinar a CPI.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
bravo companheiro Aloysio vai assinar a CPI.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Estou indo agora lá.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Só 
me diga que número é, porque ontem me disseram 
que eu era o 26.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Eu vou lá e lhe digo.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – De-
pois, me diga o número qual é.

Tem que ir atrás, porque antigamente, para a CPI, 
eles diziam: Olha, assina aqui a CPI, assina aqui. On-
tem eu tive que sair atrás. Consegui. Agora o Senador 
Aloysio está indo atrás, vai assinar a CPI. Tomara que 
ele encontre a lista da CPI. 

O Presidente Ophir Cavalcante está se dirigindo 
à CNBB, para que a CNBB, como tem feito tradicional-
mente, entre nessa caminhada. E eu estou me dirigindo 
a ABI, bravo ilustre companheiro Maurício Azedo, para 
que ele também entre nessa caminhada. 

Eu creio...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
assunto mudou. Eu creio que é mais uma caminhada 
e é uma caminhada positiva. Eu entendo o está acon-
tecendo.

Todo mundo está apavorado com o Sr. Cachoeira. 
Tudo mundo apavorado com o Sr. Cachoeira porque a 
notícia que se tem é que ele está muito magoado por-
que rasparam o seu cabelo e está bufando. Até hoje 
está lá em Natal, na penitenciária de força máxima de 
Natal. Mas o seu ilustre advogado conseguiu que o 
ilustre desembargador daqui de Brasília o transferis-
se para Brasília.

Diz o ilustre embaixador e a imprensa publica que 
a informação que ele tem é que o Sr. Cachoeira está 
muito angustiado, está muito triste porque está muito 
longe, longe da sua esposa. E diz o desembargador 
que não vê no Sr. Cachoeira motivo nenhum de perigo, 
que ele não bota em risco coisa nenhuma.

Brilhante o advogado do Sr. Cachoeira! Conse-
guiu a transferência. Deve estar chegando aqui. E o 
medo que se tem é com o mar de gravações que ele 
tem de todo mundo e o que se quer é controlar para 
ver as fitas que ele libere, algumas, sim, outras não. 

É por isso que é hora de mostrarmos a nossa 
cara e de cada um dizer quem é, o que quer e o que 
pretende fazer.

A última vez que nós quisemos mexer com o Sr. 
Cachoeira e com o Sr. Waldomiro, o Dr. Sarney, Pre-
sidente do Senado, não deixou criar a CPI. Primeiro, 
eu fui ao Lula, Presidente da República, e disse: após 
a televisão publicar a conversa do Sr. Cachoeira com 

o Sr. Waldomiro, que demitisse o Waldomiro da sub-
chefia da Casa Civil. Não demitiu. Que investigasse o 
Cachoeira. Não investigou.

O Sr. Ministro da Justiça era o Dr. Bastos, advo-
gado de Cachoeira hoje, que orientou o Presidente 
Lula no sentido de quê? De vir a dizer que o Mensalão 
era um engodo. Mas o Mensalão era não mais orien-
tação do Sr. Bastos, não mais do que caixa dois, que 
todo mundo usa o caixa dois. É contravenção, não é 
nem crime.

Olha, quantos anos se passaram! O Mensalão, 
quarenta processados no Supremo, mas ninguém 
atingiu o Sr. Cachoeira. E, agora, ele e o seu brilhan-
te advogado estão aí. De Natal vêm para Brasília. O 
Ministro do Supremo nega a entrega dos documentos 
ao Conselho de Ética, e a CPI, que parecia um grande 
momento deste Congresso, está vivendo essa hora 
ridícula que nós estamos vendo. 

Lutem, jovens! Vão para a rua, usem suas redes 
sociais. Cobrem. Cobrem de nós, parlamentares, polí-
ticos – Executivo e Judiciário. Cobrem! Porque aí, sim, 
eu acredito, eu acredito na força da pressão de fora 
para dentro, mas eu não acredito em nenhuma ação 
de dentro para fora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Com a palavra, como oradora inscrita, a Sena-
dora Ana Amélia.

Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos 
para proferir o seu pronunciamento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador João Ribeiro, eu 
queria cumprimentar as Senadoras e os Senadores, 
assim como os telespectadores da TV Senado e dizer-
-lhes que inicio minhas palavras de hoje, desejando 
ao Presidente do Senado, Senador José Sarney, plena 
recuperação de sua saúde, depois da surpreendente 
internação em São Paulo, por conta de problemas 
cardiovasculares. Tenho certeza de que o Senador 
Sarney retornará aos trabalhos muito em breve, com 
sua habitual liderança para uma pauta cada vez mais 
importante, inadiável, nesta Casa.

Acabamos, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, em caráter terminativo, de decidir a questão da 
Resolução 72, chamada guerra dos portos.

Viu-se naquela votação, com argumentos racio-
nais e apaixonados, Senador Casildo Maldaner, uma 
disputa. Precisamos agora, com calma e serenidade, 
na Casa da federação, tratar com muita responsabili-
dade a discussão do pacto federativo; caso contrário, 
vamos continuar vendo amargar essa disputa entre 
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os Estados, fragilizando ainda mais a relação entre os 
Entes federativos, União, Estados e Municípios.

Srªs e Srs. Senadores, no último final de sema-
na, estive no meu Estado, andando pelas cidades de 
Marau, Erechim, Guaporé e na própria Capital, Porto 
Alegre, participando de eventos com lideranças políti-
cas da sociedade civil e empresários e pude testemu-
nhar a preocupação coletiva dos gaúchos quanto às 
denúncias de envolvimento de parlamentares e chefes 
de governos estaduais no chamado esquema de lava-
gem de dinheiro e corrupção montado pelo contraven-
tor Carlinhos Cachoeira.

A preocupação é legítima, mas noto que há um 
descompasso entre os anseios da sociedade e as 
ações do Governo Federal.

O descompasso está nos sinais que o Partido dos 
Trabalhadores parece emitir nos últimos dias, segun-
do informação da imprensa, inspirados na Presidente 
Dilma Rousseff, de não dar mais tanta importância e 
destaque para a CPI, como gostaria, aliás, o ex– Pre-
sidente Luís Inácio Lula da Silva.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a re-
ação negativa do Palácio do Planalto já produz aqui 
dentro do Congresso dúvidas sobre a instalação da 
CPI, tema muito bem abordado pelo Senador Pedro 
Simon, há pouco, na tribuna do Senado e também por 
outros Senadores, como Pedro Taques.

Nós estamos observando esta movimentação, 
mas tenho certeza de que, no que depender de um 
bom grupo de Senadores, vamos fazer valer o trabalho 
da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Particularmente, acredito que a CPI não tem e 
não deve ter volta. Essa Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito tem potencial para ser arrasadora e, por 
isso, deve ser realizada de forma muito responsável, 
como ocorreu em relação ao mensalão.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, houve a 
positiva ação do Poder Executivo para que a CPI fosse 
instalada. Não precisou muita força política para que 
a folha de assinaturas quase fosse completada na 
semana passada. Agora, o Partido dos Trabalhadores 
alega a ausência do Presidente do Senado, Senador 
José Sarney, para adiar a instalação dessa CPI. Tenho 
certeza de que outros motivos mais o partido vai en-
contrar para adiar a investigação. Não há como aceitar 
esse comportamento.

Das 27 assinaturas necessárias aqui, nesta Casa, 
até ontem, 22 assinaturas coletadas – dentre as quais, 
a minha – eram de membros da base de apoio ao 
Governo. Isso é salutar. Isso é saudável e preserva a 
Instituição.

Os Senadores e Deputados terão 180 dias para 
investigar as denúncias de envolvimento de Parlamen-

tares nas ações do contraventor Carlinhos Cachoeira, 
Operação Vegas e Operação Monte Carlo.

Os indícios contra o Senador Demóstenes Torres 
são muito fortes. E, aos poucos, novas denúncias com 
envolvimento de empresas indicam que a rede de cor-
rupção pode ser ainda maior, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, a quem concedo, com muito prazer, o aparte.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar V. Exª 
pelo pronunciamento e dizer que, realmente, todos os 
Senadores e Senadoras de bem desta Casa querem a 
implantação e a realização dessa CPI. Primeiro, quero 
dizer que o bloco formado pelo PTB, PSC e PR, todos 
nós, os 13 Senadores, assinamos a CPMI. Não acre-
dito que a Presidente Dilma esteja fazendo qualquer 
tipo de trabalho para não implantar. Pode ser que ou-
tros setores do meio de campo possam estar fazen-
do. Mas, essa é uma CPI irreversível porque já está 
sendo objeto de investigação pelo Poder Judiciário, 
pela Polícia Federal e pela própria sociedade. Então, 
nós temos também, tanto quanto outros, o interesse 
de que essa questão seja passada a limpo, principal-
mente para que aqueles que tenham alguma culpa no 
cartório não sejam beneficiados pelo medo daqueles 
que não queiram que a coisa avance. Então, quero di-
zer que estou com V. Exª. Aliás, fui Vice-Presidente da 
CPI dos Bingos, que começou a detectar esse esque-
ma, mas, infelizmente, a coisa não andou como nós 
gostaríamos. Agora, é o momento de se aprofundar e 
acabar com essa questão.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Mozarildo. Não podemos aceitar 
que abafem a realização de mais esta Comissão Par-
lamentar de Inquérito, ou estaremos desmoralizando 
o trabalho exímio que o Ministério Público e a Polícia 
Federal vêm realizando na apuração dessas denúncias. 
Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal parece 
que irá mesmo retomar o julgamento do mensalão.

Com muita alegria, concedo o aparte ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dora Ana Amélia, o fato de o Presidente Sarney se 
encontrar, infelizmente, hospitalizado, naquele famo-
so hospital de São Paulo, não é obstáculo para que 
a CPMI possa ser constituída aqui. Isso em homena-
gem ao princípio da continuidade do serviço público. 
Ninguém é insubstituível na administração pública, e 
aqui estamos diante de uma administração pública: 
existe Vice-Presidente do Senado, Vice-Presidente 
do Congresso Nacional, que é a Vice-Presidente da 
Câmara dos Deputados. Eu tenho a compreensão de 
que nenhum Senador – com o perdão da palavra – vai 
amarelar. As assinaturas já foram colhidas, e tenho a 
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compreensão de que o Senado não vai fugir a este 
momento histórico. Parabéns pelo seu pronunciamento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Pedro Taques. Faço votos de que 
seja realmente assim, Senador, que ninguém retire 
assinatura desta CPI, que é relevante para mostrar à 
sociedade brasileira as razões de acreditar ainda numa 
instituição como são esta Casa e a Câmara dos Depu-
tados. O Ministro Ayres Britto, que vai assumir a Pre-
sidência do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, 
dia 19, está trabalhando para encerrar o julgamento 
do mensalão antes de 6 de julho deste ano, quando a 
campanha eleitoral se inicia oficialmente. Mas outros 
motivos devem incentivar os Ministros do STF a rea-
lizar esse histórico julgamento. Primeiro, se o mensa-
lão não for julgado, pode prescrever e, segundo, que 
a sociedade brasileira merece conhecer os culpados. 
É um direito da sociedade, mais do que também um 
merecimento. O eleitor brasileiro precisa de uma sa-
tisfação das lideranças políticas, para ter certeza de 
que não vai jogar fora o voto nas próximas eleições.

As denúncias do mensalão geraram um processo 
com 38 réus, mais de 600 depoimentos de testemu-
nhas e cerca de 50 mil páginas para serem estudadas.

Sabe-se que o relator do mensalão, Ministro Joa-
quim Barbosa, tem em mãos um relatório quase pronto, 
que, no final, deve alcançar 500 páginas.

Precisamos saber o conteúdo dessa pilha de pa-
pel, e não ver todo este trabalho no fundo das gavetas. 
Isso seria o pior dos mundos!

Outro tema de ordem social que gostaria de tra-
zer a este Plenário é a política de reajuste do Governo 
para as aposentadorias.

Na semana passada, aposentados do INSS fo-
ram surpreendidos com a decisão de não estar pre-
visto no orçamento do ano que vem reajuste para os 
aposentados do INSS que recebam mais de um salário 
mínimo. Considero essa decisão um erro social grave 
que o Governo está cometendo e, mais do que isso, 
também uma injustiça. Os aposentados que recebem 
mais de um salário mínimo estão sendo vítimas de 
uma política de reajuste equivocada.

Nos últimos anos, a perda do poder aquisitivo 
dessa categoria tem sido enorme. O aposentado que 
começou recebendo o equivalente a cinco ou seis sa-
lários mínimos, hoje, decorridos três ou...

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, agradeço a concessão desse tempo, porque 
estou concluindo.

Nos últimos anos, a perda do poder aquisitivo 
dessa categoria, ou seja, os aposentados do INSS, 
tem sido enorme.

O aposentado que começou recebendo o equi-
valente a cinco ou seis salários mínimos, hoje, de-
corridos três ou quatro anos, está recebendo apenas 
um salário mínimo. E, no ritmo imposto pelo Governo, 
essa perda de poder aquisitivo só vai aumentar, por-
que há uma defasagem gritante entre o reajuste dado 
ao salário mínimo, que é merecido, e o reajuste dado 
a quem ganha mais de um salário mínimo, como apo-
sentado do INSS.

Venho trabalhando, desde que assumi meu man-
dato como Senadora, em 2011, juntamente com o Se-
nador Paulo Paim e lideranças dos aposentados, para 
que o Governo Federal não só mude a questão dos re-
ajustes, mas também acabe com o fator previdenciário.

A imposição dessa política se concretiza a cada 
dia, já que o Governo vai definir o reajuste do salário 
mínimo por decreto e, portanto, vai tirar do Congres-
so Nacional a oportunidade de discutir tão importante 
assunto para trabalhadores e aposentados.

Muito obrigada, Sr. Presidente Roberto Requião.
O senhor disse que não haverá essa medida. Eu 

queria uma explicação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Não. Eu acredito que há uma autoriza-
ção para o Governo Federal fazer a correção do salário 
mínimo, mas essa autorização não inibe...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Só com 
a inflação; correção só com a inflação do ano.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Mas não inibe o Congresso Nacional 
de modificar o critério, estabelecer o aumento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fico muito 
feliz com isso e quero contar com o seu apoio também.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Há uma garantia de certo automatismo.

Por outro lado, Senadora, a sua razão é absoluta, 
porque o congelamento do salário mínimo é o encur-
tamento do mercado de consumo do Brasil. O salário 
mínimo deveria ser corrigido sempre pela inflação mais 
a produtividade da economia brasileira. Foi o que nós 
fizemos no Paraná com o salário mínimo regional. Qual 
foi o resultado disso?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aumento 
do crescimento da economia.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Paraná cresceu 55,7% no período em 
que eu fui Governador, e a média brasileira foi de 27%, 
com São Paulo, que é o motor da economia, crescendo 
34%; Minas, 32%; e nós, 55,7%, porque respeitamos 
um critério decente de ampliação do salário mínimo.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu fico 
muito feliz com esse adendo de V. Exª, Senador Roberto 
Requião, que apenas reforça a minha convicção de que 
desonerar e melhorar as condições de reajuste não só 
para o trabalhador da ativa, mas especialmente para os 
aposentados cria condições de desenvolvimento como 
aconteceu no Paraná. Igualmente, quando o Governo 
desonerou vários setores produtivos, deu maior poder 
aquisitivo ao consumidor, e, por isso, a economia bra-
sileira superou aquela crise de 2009.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela valiosa co-
laboração.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o Senador 
Anibal Diniz. (Pausa.) 

Não está presente.
Na sequência, temos o Senador Randolfe Ro-

drigues. (Pausa.)
Também não está presente.
Então, convoco para usar a tribuna o próximo 

orador, que é o Senador Casildo Maldaner.
Senador Casildo, fica aqui uma sugestão aos 

companheiros de Santa Catarina: a Resolução nº 72 
foi aprovada por 25 votos a 5 na Comissão de Econo-
mia. Não podia ser diferente, é a defesa do emprego 
no Brasil. Mas eu acho que, se a Bancada de Santa 
Catarina apresentar, hoje ou amanhã, um projeto de 
lei estabelecendo uma compensação regressiva para 
a perda que existirá, ela será aprovada, com a mesma 
maioria, na CAE e no plenário do Senado.

Eu, pessoalmente, sofri com esses incentivos 
catarinenses em relação ao meu porto de Paranaguá 
– fui Governador por três vezes. Mas não se trata de 
discutir isso agora, porque, se se permitiu o incentivo 
fiscal à importação, ele foi feito. Trata-se de considerar 
a dificuldade orçamentária que esses Estados terão 
diante da quebra da previsão de uma arrecadação que 
não existirá mais. 

Então, fica aqui uma sugestão, e eu gostaria de 
subscrever, junto com a Bancada de Santa Catarina, 
um projeto de lei nesse sentido.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – V. Exª me provocou, e eu devo analisar essa 
questão. Vou ficar nesse tema. Provocado, não tenho 
como fugir do debate.

Mas, antes disso, gostaria de imitar a Senadora 
Ana Amélia, até porque passei por um momento como 

esse que o nosso Presidente, Senador José Sarney, 
está enfrentando. No dia 21 de setembro do ano pas-
sado, eu também, e justamente... O Senador Mozarildo 
é médico, eu não sou da área. No miocárdio esquerdo, 
a descendente anterior, na minha pessoa, complicou, 
tive que colocar stent e passei por coisas que eu não 
sonhava, não esperava. E o Presidente Sarney foi o 
primeiro a chegar e me consolar: “O Sr. Casildo agora 
vai ficar recuperado, vai ficar bom, não vai ter proble-
mas. É por aí, esse é o caminho”. E tentou me confortar.

Claro que eu não tenho como chegar ao Presi-
dente, mas gostaria de devolver a mesma solidarie-
dade desta tribuna, não só porque foi o mesmo caso 
do Presidente Sarney, que foi também no miocárdio 
esquerdo e na descendente anterior. Ele colocou stent. 
Desejo que ele se recupere o quanto antes e volte à 
Casa, ele que é o nosso Presidente. Sempre tenho o 
Presidente Sarney como um conselheiro, além de com-
panheiro. Diria que agora é colega de coração. Essas 
coisas fazem parte da vida.

Mas eu não poderia deixar, provocado aqui pelo 
Senador Roberto Requião, de tecer alguns comentá-
rios sobre o que nós votamos hoje na Comissão de 
Economia. É bem verdade que o resultado final foi de 
25 votos a 5 ou a 10 na Comissão de Economia, mas, 
antes disso, nas preliminares, praticamente eu sinto, 
porque... Se nós respeitássemos os casos anteriores, 
as preliminares, se o Governo tivesse um pouco de 
diálogo, seria bem melhor.

Nós saímos derrotados. Confesso que saímos 
doídos da Comissão de Economia hoje, porque está-
vamos defendendo, inclusive por 13 votos a 12. Por um 
voto não passou a proposta de nós dialogarmos por 
mais alguns dias. Era a proposta que surgiu, que nós 
colocamos em conjunto com os colegas catarinenses e 
vários outros Senadores, para que tentássemos dialogar 
junto ao Governo. Nem precisaria da participação dos 
Srs. Governadores, que já foram várias vezes, mas que 
pudéssemos, pelo menos mais um pouco, esgotar o 
diálogo. E propusemos, até por ideia do Senador cata-
rinense Luiz Henrique da Silveira, a data de 8 de maio 
como última instância – até em função dos feriados de 
21 de abril e de 1º de maio – para tentarmos o diálogo. 
Os Estados que mais estão perdendo neste instante, 
como o nosso, Santa Catarina, o Espírito Santo, Goiás 
e alguns outros, tentariam conversar sobre propostas 
que estavam sendo apresentadas, para que fossem 
votadas em separado algumas ideias extraordinárias 
que estavam em pauta, mas sobre as quais, de cer-
to modo, o Governo resolveu passar uma espécie de 
trator, quer dizer, provocou uma avalanche e nos “tra-
torou”, a nós que estávamos em minoria.
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E nós suplicamos: “Vamos dialogar, vamos con-
versar.” E nós sabíamos que estávamos em minoria, e, 
com essa súplica, conseguimos praticamente embo-
lar – 13 a 12 –, para continuarmos o diálogo até o dia 
8. Não seria mal nenhum para o Governo, nem para 
o Brasil, que pudéssemos refazer algumas questões, 
porque, para os Estados, em seus princípios, o ICMS 
é um instrumento, é a ferramenta que eles detêm. O 
princípio federativo lhes garante esse direito, para des-
concentrar o Brasil, para melhorar os portos deste País.

Santa Catarina motivou, incentivou a ida de novas 
empresas e modernizou seus portos. Nós moderniza-
mos cinco portos catarinenses. Melhoramos a logística 
para a importação e a exportação. Fez-se isso, mas, 
com essa decisão de hoje, unificando o ICMS, vamos 
voltar à concentração, vamos ficar na mão, no prejuízo, 
nós e vários outros Estados.

Mas não é só isso. Mesmo que venha a compen-
sação dos empréstimos do BNDES que o Governo 
Federal propõe, esses recursos são financiamentos. 
Como Santa Catarina vai perder, praticamente, no ano 
que vem, R$1 bilhão, se tomar esses valores... Mas se 
trata de empréstimo!

E não é só isso! A economia como um todo, as 
empresas que atenderam ao chamamento, que inves-
tiram, que modernizaram os portos, que lá se estabe-
leceram – não falo só no nosso Estado –, contribuin-
do com a descentralização do Brasil, apresentaram 
projetos junto ao Governo Federal, junto ao BNDES, 
e conseguiram empréstimos com oito anos, dez anos, 
doze anos de prazo. E agora, abruptamente, vamos 
encerrar isso? Não é fácil, pois há um orçamento em 
andamento. As empresas se estabeleceram, têm em-
préstimos a pagar agora e nos próximos anos. Isso é 
dar sequência à descentralização da economia como 
um todo. Então, o que se queria é graduar. Com o diálo-
go, vai graduando, vai descendo, pois, assim, teríamos 
alguma coisa harmônica no Brasil entre os Estados.

E o nosso dever é defender isso. Fizemos um ju-
ramento, nas eleições, cada um dos Senadores, para 
defender os nossos Estados e aí procurar construir o 
consenso. Eu, desde o outro mandato quando aqui es-
tive, em oito anos, nunca vi alguma coisa passar a não 
ser depois de se construir o consenso, de se esgotar 
o diálogo. Sempre tenho dito: é melhor duas horas de 
diálogo do que cinco minutos de tiroteio. E hoje, infe-
lizmente, nós vimos ali cinco minutos de tiroteio. Foi a 
decisão assim: “É por aqui, e não tem mais conversa, 
não tem mais diálogo”.

Isso nós sentimos, isso fica ruim. Nós suplica-
mos, nós nos ajoelhamos. Vamos dialogar até o dia 8 
agora, vamos conversar mais um pouco, não faz mal 
a ninguém, aquele negócio de caldo de galinha ou coi-

sa que o valha. Isso tem um ditado que diz, para nós 
catarinenses, para os outros Estados.

Por que bater, por que ver alguém caído e dizer 
“vamos massacrar”?

Essa não é a melhor saída, isso não foi bom! Não 
é por aí que nós vamos construir o consenso, a coisa 
nacional. Ninguém está a favor da desindustrialização. 
Pelo contrário, nós queremos a industrialização. Pelo 
contrário, nós queremos a descentralização também 
dos nossos portos. Nós queremos que flua normalmen-
te o Brasil. Nós queremos que não haja concentração 
agora. Nós queremos é isto: o direito de todos viverem 
e poderem palpitar para poder dar as suas ideias. Essa 
ideia do Senador Requião, quem sabe?

Nós não vamos é nos entregar. Nós vamos, nes-
sa graduação, tentar, da Comissão de Economia até 
o Plenário, como diz um ditado da serra catarinense, 
no oeste... É um ditado gauchesco de certo modo. O 
ditado diz: “Não está morto quem peleia”. Eu até invo-
caria um dizer do nosso partido, que vem de Ulysses 
Guimarães. Mesmo Ulysses, quando lutava e não con-
seguia nas eleições, pelo menos para se apresentar 
como candidato que ele enfrentou, só por enfrentar, 
para ser candidato, na primeira vez da própria ditadura, 
que era muito difícil, como anticandidato, ele é quem 
disse isto: “Olha, não deu, vamos à luta, a luta continua”.

Mesmo nas nossas derrotas do partido ao longo 
da história, nós sempre dissemos: “A luta continua”. E 
é bem verdade: eu sai com o lombo doído, já estou 
pedindo até para passar um calmante, uma anestesia 
no lombo, está ferido; a gente saiu ferido mesmo, mas 
não vamos desistir enquanto tivermos forças para lu-
tar, para buscar o entendimento. De lá das Comissões, 
de Constituição e Justiça, da Comissão de Economia, 
que foi hoje, a este Plenário, nós não vamos desistir da 
conversa, da luta, para procurarmos o entendimento.

É o apelo que nós fazemos, vamos repetir agora 
aqui no plenário, mesmo ao nosso Líder do Governo, 
Senador Eduardo Braga, aos nossos companheiros, 
ao Governo como um todo: por que negar o diálogo, 
por que esgotar? Se não der, não deu. Mas pelo menos 
convencer, dar o direito à réplica. Por que não? Acho 
que isto é o melhor para o Brasil: é construir o consenso.

Por isso, nobre Presidente, eu deixo aqui a mi-
nha manifestação, eu deixo aqui o nosso sentimento, 
procurando ver se ainda é possível. Enquanto há um 
suspiro, enquanto há sinal de vida desse entendimen-
to, não vamos fazer com que seja enterrado, que se 
encerre de uma vez por todas.

É o apelo, é a conclamação, pela experiência 
que temos. Eu enfrentei vicissitudes as mais diversas. 
Nunca me esqueço de uma greve muito forte no meu 
Estado, que nós enfrentamos. Eu sei que o chefe da 
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Casa Militar, quando cercaram o Palácio, sugeriu que 
colocássemos a tropa de choque para fazer um cor-
redor polonês, para sairmos, e nós defendemos que 
não, não era por aí, era com diálogo, sempre foi com 
diálogo, e saímos pela porta da frente, enfrentamos 
as questões, no diálogo.

E repito, encerrando: é melhor duas horas de di-
álogo do que cinco minutos de tiroteio...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ... nas lutas, na vida, nas lides.

Desde o meu primeiro mandato como vereador, 
aos 20 anos de idade, indo a cavalo à Câmara de Ve-
readores em Modelo, lá no oeste catarinense, o diálogo 
é a melhor forma, é a melhor coisa que há. Se não tem 
mais, se esgotou, bom, agora, vamos então à votação. 
Mas não podemos esgotar essas possibilidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Malda-
ner, o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo, Senador Casildo Mal-
daner, também compreendendo a luta e a garra, a 
determinação de Santa Catarina, do Espírito Santo e 
de Goiás, é, mas Mato Grosso do Sul também vai ser 
atingido por isso.

Eu acho que nós temos que continuar discutindo, 
Senador Casildo Maldaner.

Na sequência, inscrito o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, neste último 
sábado, tive a felicidade de participar da inauguração do 
primeiro CEU (Centro Educacional Unificado), em São 
Bernardo do Campo, de responsabilidade do Prefeito 
Luiz Marinho e de toda a sua equipe, como também 
decorrente de iniciativas do governo da Prefeita Mar-
ta Suplicy, quando de sua gestão. Desde as primeiras 
reuniões de orçamento participativo, houve a sugestão 
da construção de Centros Educacionais Unificados.

E gostaria aqui de registrar que, com a presença 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no bairro da 
Vila São Pedro, ali foi homenageada com o nome des-
te Centro Educacional Unificado Regina Rocco Casa, 
que teve um papel tão importante em São Bernardo do 
Campo, a mãe da Marisa, esposa do Presidente Lula.

Estavam presentes a Ministra da Cultura, Ana de 
Hollanda, a Senadora Marta Suplicy, Vice-Presidente 
do Senado, convidada especialmente por ter sido a 
pioneira na construção dos CEUs em São Paulo. Tam-

bém ali estavam o ex-Governador Binho, do Acre, que 
hoje é Secretário-Executivo, representando o Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, e o ex-Ministro da 
Educação Fernando Haddad, que ali, de uma maneira 
muito harmônica, participaram da inauguração desse 
CEU, juntamente com o Presidente Lula e a Senadora 
Marta, o que nos deixou bastante emocionados, como-
vidos mesmo, por causa da beleza da construção do 
edifício, do cuidado com as salas de aula para apro-
ximadamente 5.200 estudantes, que, desde a creche 
até completarem o ensino fundamental, passarão ali 
a ter oportunidades e num ambiente muito positivo. E 
estas novas salas de aula vieram substituir escolas de 
rodízio e lotadas que haviam sido deixadas pela anti-
ga administração, e é muito importante este CEU, que 
começa a funcionar a partir de hoje para as crianças 
de zero a três anos e, na segunda quinzena de maio, 
para o restante dos alunos.

Os primeiros sete CEUs em construção em São 
Bernardo do Campo serão concluídos até certamente 
o final do mandato do Prefeito Luiz Marinho, que tem 
como objetivo ampliar significativamente as oportuni-
dades de educação no seu Município. Os novos estu-
dantes do CEU Regina Rocco Casa estavam na fila de 
espera ou foram transferidos de escolas de bairros da 
região, como Vila Esperança e Jardim Irajá. A Prefei-
tura espera também reduzir o número de alunos por 
sala de aula até chegar à meta de 25 por sala de aula, 
conforme reportou a Srª Cleuza Repulho, Secretária 
de Educação de São Bernardo do Campo. 

O custo dessa obra foi de R$69 milhões, sendo 
R$30 milhões provenientes da União, e isso foi inicia-
do durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, quando era ainda Ministro da Educação Fer-
nando Haddad. 

Pude, ali, ver o entusiasmo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva com essa iniciativa, referindo-se 
ao Prefeito Luiz Marinho:

O prefeito é como se fosse um filho para 
mim. Quando vemos uma escola como essa 
sendo entregue à população de uma região 
tão carente, percebemos o quanto este prefeito 
está trabalhando para transformar a nossa ci-
dade. Todo governante tem que governar com 
o coração e aqui isso é uma realidade.

Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-Presidente, 
estava rouco e, por isso, foi breve em sua fala, cerca 
de sete minutos. Quando, ao terminar, tendo tossido 
um pouco, ele disse que esperava, em breve, quem 
sabe em quinze ou vinte dias, atender aos apelos para 
percorrer o Brasil e falar mais para todos. 
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Nesse CEU, 2.800 crianças do ensino fundamen-
tal terão ali uma oportunidade. Lembro que o Centro 
Educacional Unificado é um complexo educacional, 
esportivo e cultural que, normalmente, é aberto à co-
munidade, inclusive nos fins de semana. 

Além do CEU Regina Rocco Casa, São Bernardo 
inaugura até o fim deste ano mais três unidades: Celso 
Daniel, no Bairro Cooperativa; Silvina e Parque Hawaí. 

É interessante lembrar que esses Centros Educa-
cionais Unificados são em número de 45 no Município 
de São Paulo, onde estudam mais de 120 mil alunos. 
Os CEUs de São Paulo contam com um Centro de 
Educação Infantil (CEI) para crianças de 0 a 3 anos, 
uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 
para alunos de 4 a 6 anos e uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Todos os CEUs são equipados com quadra po-
liesportiva, como vai acontecer em São Bernardo do 
Campo, teatro, utilizado também como cinema, play-
ground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para 
oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços abertos nos 
finais de semana beneficiam tanto crianças e adoles-
centes como a comunidade que, normalmente, está nos 
bairros de baixa renda e, portanto, representam para 
essas pessoas, inclusive os adultos que frequentam no 
final de semana. São oportunidades muito significativas.

O projeto arquitetônico dos Centros Educacionais 
Unificados foi desenvolvido, inicialmente, pela equipe 
coordenada pelos arquitetos Alexandre Delijaicov, 
André Takyia e Wanderley Ariza e foi elaborado pela 
equipe do Departamento de Edificações da Secretaria 
de Serviços e Obras (SSO), tendo sido concluído por 
essa equipe. Tal projeto se inspirou no projeto arqui-
tetônico da Escola Parque, desenvolvida entre 1948 
e 1952, em São Paulo, que, por sua vez, foi adapta-
da da experiência de Salvador, criada por Diógenes 
Rebouças e Hélio Duarte, em 1947, tendo em conta 
a sugestão programática do extraordinário educador 
baiano Anísio Teixeira.

Já existem os seguintes CEUs no Município de 
São Paulo: Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Ari-
canduva, Azul da Cor do Mar, Butantã, Caminho do 
Mar, Campo Limpo, Cantos do Amanhecer, Capão 
Redondo, Casa Blanca, Cidade Dutra, Feitiço da Vila, 
Formosa, Guarapiranga, Inácio Monteiro, Jaçanã, Ja-
guaré, Jambeiro – que foi o primeiro inaugurado pela 
Prefeita Marta e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, logo no início do seu governo, 2003 –, Jardim 
Paulistano, Lajeado, Meninos, Navegantes, Paraisó-
polis, Parelheiros, Parque Anhanguera, Parque Bristol, 
Parque São Carlos, Parque Veredas, Paz, Pêra Mar-
melo, Perus, Quinta do Sol, Rosa da China, São Ma-

teus, São Rafael, Sapopemba, Tiquatira, Três Lagos, 
Três Pontes, Uirapuru, Vila Atlântica, Vila Curuçá, Vila 
do Sol e Vila Rubi. 

Cada um desses CEUs, uma vez instalados, sig-
nifica uma transformação de extraordinária qualidade 
para o seu bairro e os bairros vizinhos.

Portanto, quero aqui cumprimentar essa iniciativa. 
Espero que os CEUs de São Paulo sejam sempre mui-
to bem cuidados, a exemplo do que era feito durante 
a gestão da hoje Senadora Marta Suplicy.

Sr. Presidente, gostaria aqui de assinalar o quão 
importante foi o entusiasmo de toda a população ali 
presente, de todos que acompanharam as salas de 
aula e todas as dependências do CEU e dos 200 fun-
cionários que ali estavam.

Parabéns ao Prefeito Luiz Marinho por essa ini-
ciativa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Na sequência, concedo a palavra, em 
permuta com o Senador Flexa Ribeiro, à Senadora 
Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e 
companheiras, os jornais todos do dia de hoje trazem 
em comum a divulgação de uma pesquisa, feita com 
regularidade pelo Ministério do Trabalho, que mede a 
evolução da geração de emprego no País. E todos os 
jornais, infelizmente, trazem notícias que não são boas 
para o povo brasileiro e não são boas para o Governo 
brasileiro, Sr. Presidente.

Eu tenho aqui alguns exemplos. O jornal O Globo 
de hoje, cuja matéria diz: “Emprego formal cai 27%. 
Vagas na indústria despencam. Serviços ainda são 
destaque”. Ainda mais: jornal Folha de S.Paulo, com a 
manchete: “Emprego tem pior 1º trimestre desde 2009, 
e PIB segue fraco”. No jornal Correio Braziliense: “Pior 
trimestre para o emprego desde 2009”. No jornal O 
Estado de S. Paulo: “Criação de emprego formal de-
sacelera 36%”. No jornal Valor Econômico, Sr. Presi-
dente: “Indústria demite em março e já paga menos”.

Teríamos vários outros exemplos, mas, enfim, 
Sr. Presidente, todos, todos, absolutamente todos os 
jornais do País divulgam que o fraco desempenho da 
indústria brasileira tem sido responsável pela queda 
na criação de novos empregos no Brasil.

Segundo dados do Caged, medidos pelo Minis-
tério do Trabalho, Sr. Presidente, o primeiro trimestre 
deste ano fechou com o número positivo de 381.241 
novas vagas, novos empregos formais no Brasil, o que 
significa que esse número é 27,5% inferior ao saldo 
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do mesmo período do ano de 2011. Ou seja, somente 
no mês de março também, Sr. Presidente, houve um 
crescimento. Foram criadas mais de 111 mil novas 
vagas acima das 92.675 relativas ao mesmo mês, ao 
mês de março de 2011.

Entretanto, esse número, Sr. Presidente, só ocor-
reu por conta do bom desempenho do setor de servi-
ços, porque, se fossem consideradas somente as va-
gas relativas à indústria e à agricultura, o índice seria 
negativo. Isso é uma demonstração, Sr. Presidente, 
que, diante dessa crise econômica, que não é uma 
crise brasileira, é uma crise mundial – primeiro, Esta-
dos Unidos; depois, a União Europeia, países todos 
vivendo crises profundas nos seus sistemas e viven-
do um índice de desemprego extremamente elevado 
–, temos de entender que o Brasil precisa adotar ou 
acelerar as medidas no sentido de melhor enfrentar 
essa crise para que a gente não venha, daqui a dois 
meses, a amargar números piores ainda do que já es-
tão registrados hoje.

Eu estou, Senador Eduardo Braga – e já conce-
do um aparte a V. Exª –, destacando aqui dados na-
cionais, mas um bom exemplo seria o nosso Estado, 
o Amazonas. A Zona Franca de Manaus, nos últimos 
dias, demitiu cinco mil trabalhadores, o que é um per-
centual significativo e importante para nós. E uma das 
razões – e não quero dizer que seja a única razão – é, 
sem dúvida nenhuma, a falta de competitividade dos 
nossos produtos em vista dos produtos importados 
que chegam ao mercado brasileiro e ainda recebendo 
incentivos por parte dos Estados.

Agora, há pouco, acabamos de concluir a reunião 
da Comissão de Assuntos Econômicos, onde aprova-
mos, com uma ampla maioria de votos, o substitutivo 
apresentado pelo Senador Eduardo Braga ao Projeto 
de Resolução nº 72, o que fará com que, a partir do 
ano de 2013, não ocorra mais a possibilidade do in-
centivo tributário a produtos importados.

Entretanto, repito, essa é uma medida fundamen-
tal, importante, embora dolorosa para alguns Estados, 
extremamente dolorosa para Santa Catarina, para o 
Espírito Santo e Goiás, sobretudo; contudo, temos a 
plena confiança de que, com o diálogo estabelecido 
entre esses Estados e o Governo Federal, tudo será 
feito para minimizar o impacto que essa medida provo-
cará sobre esses Estados, relativamente ao que lhes 
retira em termos de arrecadação.

Entretanto, penso que o Senado vem fazendo a 
sua parte – o projeto de resolução é de iniciativa do 
Senado –, mas é preciso também que o Governo Fe-
deral faça a sua parte.

Nós estamos numa escalada de diminuição dos 
juros; entretanto, a forma e a velocidade como esses 

juros vêm baixando têm se mostrado insuficientes, 
Presidente Moka.

A notícia que temos hoje é que o Copom deverá 
baixar as taxas de juros, de 9,75% para 9%. Por que 
não baixar mais? Repito: por que não baixar mais? O 
Brasil precisa melhorar a competitividade dos nossos 
produtos para incentivar a produção. E a Resolução nº 
72 não é milagrosa. O problema único não é a guer-
ra dos portos; existem outros problemas. E um dos 
grandes problemas é o dos juros, que precisam ser 
diminuídos com urgência e em ritmo mais acelerado 
do que vem sendo hoje.

Outra medida importante, que é preciso que se 
adote, é a mudança na política do câmbio. Não pode 
o Real continuar valorizado da forma como está. Isso 
prejudica a indústria brasileira, prejudica a produção 
nacional e impede a criação de novos empregos, Sr. 
Presidente.

Então, eu estou aqui dizendo o seguinte: não foi 
fácil, e nós percebemos isso na votação. Houve qua-
se um empate, quando da votação, para se dar mais 
tempo para que se buscassem novas negociações em 
relação à Resolução nº 72, porque todos nós, inde-
pendentemente dos nossos Estados, somos solidários 
com Santa Catarina, com o Espírito Santo e também 
com Goiás. Então, quase a votação não se conclui no 
dia de hoje.

Isso deve servir de demonstrativo para o Governo 
central da necessidade de ele sentar com os Governa-
dores de Estado, de ele ajudar o Congresso Nacional 
a ampliar o debate para além do Projeto de Resolu-
ção nº 72. Nós precisamos de um novo pacto federa-
tivo no País. Nós precisamos debater o indexador das 
dívidas dos Estados e dos Municípios brasileiros, que 
não podem continuar com um índice superior aos ín-
dices que são cobrados do setor privado, por exemplo. 
Nós precisamos discutir aqui o Fundo de Participação 
dos Estados, Sr. Presidente. Nós precisamos discutir 
aqui a guerra fiscal na sua inteira concepção, porque 
a guerra dos portos é apenas parte da guerra fiscal 
estabelecida no País.

Concedo, Senador Eduardo Braga, o aparte a 
V. Exª.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Eu 
queria cumprimentar V. Exª, primeiro pela oportunida-
de do discurso. V. Exª, ainda há pouco, falava de ma-
térias nos jornais nacionais a respeito da questão do 
aumento do saldo negativo de empregos na indústria 
brasileira. Eu estou aqui com os jornais do Estado do 
Amazonas, Senadora Vanessa. Manchete do jornal A 
Crítica: “Amazonas tem saldo negativo de empregos”. 
Manchete do jornal Amazonas em Tempo: “Número 
de demissões chega a um saldo negativo de 60% só 
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no mês de março”. Só em março, o saldo negativo foi 
de 60% no índice de empregabilidade oficial no Polo 
Industrial de Manaus. Isso mostra, efetivamente, que, 
embora seja óbvio que nós tenhamos problemas ainda 
estruturais, problemas de logística, problemas com o 
custo da energia elétrica, problemas com portos, enfim, 
uma série de situações a serem discutidas, a guerra 
conhecida como “guerra dos postos” vem trazendo pre-
juízos imediatos e de curto prazo à indústria nacional. 
Não é apenas à indústria nacional do Polo Industrial de 
Manaus que vem sofrendo; é a indústria de São Paulo; 
é a indústria do Paraná; é a indústria do Rio Grande 
do Sul; é a indústria brasileira que vem sofrendo uma 
concorrência absolutamente desproporcional tendo em 
vista a importação de bens finais com incentivo fiscal 
de ICMS por alguns Estados brasileiros. É importante 
destacar o esforço que o Senado vem fazendo para a 
construção de um acordo de fortalecimento do pacto 
federativo. Nós não estamos apenas votando o Proje-
to de Resolução nº 72. Apresentamos um substitutivo 
elevando a alíquota de zero para 4%, estabelecendo 
um valor local agregado de produto nacional para po-
der estabelecer o produto como um produto brasileiro, 
e, ai sim, sair como um produto que foi produzido no 
País, tendo, portanto, as regras de todos os produtos 
brasileiros. Ou seja, buscamos efetivamente valorizar a 
indústria de transformação, o emprego e o trabalhador 
brasileiro. Fomos além, estamos prontos amanhã para 
votar na CCJ, pela primeira vez o comércio eletrônico. 
E o equilíbrio da Federação é isso. Se de um lado São 
Paulo vai ganhar com a votação da Resolução nº 72, 
se por um lado nós vamos ganhar porque vamos ter 
a Resolução nº 72 para fortalecer os pólos industriais, 
a votação co comércio eletrônico transferirá recursos 
líquidos para os Estados brasileiros em relação a São 
Paulo, em relação a dois ou três outros Estados brasi-
leiros que tenham a plataforma dos centros de distri-
buição desta indústria. E, além disso, estamos em um 
amplo debate com o Governo Federal com relação à 
renegociação do indexador das dívidas públicas dos 
Estados e Municípios, bem como do teto desse inde-
xador junto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, 
nós queremos aumentar a capacidade de investimento 
público dos Estados e dos Municípios para fortalecer 
a geração de emprego e renda, para que o PIB bra-
sileiro possa crescer, para que a nossa indústria seja 
fortalecida, para que novas oportunidades de emprego 
e de trabalho surjam para a valorização do trabalhador 
brasileiro. Portanto, quero cumprimentar V. Exª pela 
oportunidade do debate e do discurso que V. Exª traz 
na tarde de hoje ao Senado da República.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador, e quero 

aqui dar o testemunho de que, como Líder do Governo 
nesta Casa, V. Exª tem se esforçado muito não ape-
nas para que as matérias sejam aprovadas, mas para 
a manutenção da unidade. Nós sabemos que não é 
fácil, porque atuar, votar matérias que dizem respei-
to a interesses diretamente ligados a determinadas 
Unidades da Federação não é nada fácil. Mas V. Exª 
tem feito um grande esforço, e um esforço vitorioso, 
até o momento. E V. Exª reforça exatamente o que eu 
tenho dito aqui.

O projeto de resolução não é o único ponto. Nós 
temos que trabalhar a dívida dos Estados, nós temos 
eu trabalhar o Fundo de Participação, nós temos que 
trabalhar uma série de projetos, Sr. Presidente, para 
ir mudando a fisionomia do pacto federativo, que, in-
felizmente, concentra ainda muitos recursos no Poder 
Central.

É necessário que isso seja feito, mas é neces-
sário, também, que o Copom, que o Banco Central do 
Brasil sejam mais ousados, Sr. Presidente, e, muito 
mais do que serem ousados, entendam o momento, 
a oportunidade e a necessidade de ampliar o tama-
nho do corte dos juros. A tesoura tem que ser maior. 
Não podemos continuar a ser os primeiros da fila, os 
primeiros em cobrança da taxa mais elevada de juro.

Não dá também para vivermos este ano todo com 
o superávit que está estabelecido. Precisamos de re-
cursos, de investimento, de recursos privados, mas de 
recursos públicos também, Sr. Presidente.

O Senado, o Congresso brasileiro tem dado a 
sua contribuição, e nós esperamos que a Presiden-
ta Dilma, o Ministério da Fazenda, o Ministro Guido, 
deem a sua também, a fim de que possamos seguir 
avançando no País.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

Como orador inscrito, Senador Wellington Dias.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu queria registrar a presença, entre nós, da Miss 
Amapá Globo 2012, Srtª Marcilene Azevedo, que está 
aqui. Torna o ambiente muito mais agradável e bonito, 
não é? Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Seja muito bem-vinda.

Com a palavra o Senador Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Saudando aqui a nossa Miss Amapá, também quero 
dizer que é uma alegria, pelo povo do Piauí, recebê-
-la aqui.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, serei 
muito breve. 

Saúdo também todas as lideranças da Fiesp, que 
acompanharam hoje aqui a votação, principalmente, 
da Resolução nº 72 e um conjunto de outras matérias, 
aliás, um dos temas de que quero tratar aqui, rapida-
mente, Sr. Presidente.

Hoje tivemos um momento importantíssimo nes-
ta Casa. Tratamos de temas necessários, temas po-
lêmicos, temas em que não há consenso, mas são 
necessários. Hoje, tivemos na Comissão de Assuntos 
Econômicos, a exemplo do que já havia acontecido, 
na semana passada, na Comissão de Constituição e 
Justiça, inclusive com pedido de urgência para votação 
amanhã, com previsão de votação amanhã no plená-
rio, a Resolução nº 72.

Nós temos condição de dar um passo importan-
te nesse momento econômico que vive o Brasil e o 
mundo. Vejam que, no mundo inteiro há um conjunto 
de medidas que são tomadas para que não se percam 
empregos, para garantir o parque industrial, garantir a 
proteção do seu mercado interno, e o Brasil não pode 
ficar alheio a isso.

Defendo, e aqui sustento a necessidade, como 
dizia a Senadora Vanessa, de um lado, da redução 
dos juros. Acho que temos de ser ousados. Cada pon-
to percentual que o Brasil, que é quem paga a conta, 
reduz na taxa Selic, o Brasil economiza cerca de dez 
bilhões de reais. No momento que estamos vivendo, 
é algo impensável não fazer isso. Fico imaginando, 
Senador Eduardo Braga, o Governador poder ter um 
mecanismo como esse numa conjuntura que nos im-
põe isso, como agora. Mais ainda: há necessidade do 
controle do câmbio. Acho que está correto o Ministro 
da Fazenda, está correta a Presidente Dilma na defesa 
do controle do câmbio. Ou alguém é inocente de achar 
que outros países, neste instante, como a China, como 
os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão, 
enfim, estão praticando um câmbio dentro da regra 
do faroeste, na lei, pura e simples, do livre mercado? 
Claro que não há nada disso. É preciso que o Brasil 
tenha condição, com responsabilidade, de trabalhar o 
controle do câmbio, a redução dos juros e garantir, ain-
da, as condições de ampliar, com isso, o investimento.

Acho que está correto. Está na hora de o Gover-
no brasileiro, como aconteceu no início de 2008/2009, 
ainda no Governo do Presidente Lula, ser a grande 
âncora, puxando os investimentos. Pois bem, dentro 

dessa linha, hoje aprovamos também o controle em 
relação à importação.

E, com toda clareza aqui, minha querida Sena-
dora Ana Rita, defendo a posição que V. Exª defendeu 
ali junto com a Bancada do Espírito Santo, mas tam-
bém não posso deixar de olhar Santa Catarina, que 
tem um efeito menor, e Goiás, mas principalmente o 
Espírito Santo.

Eu quero defender a tese de que, se a transição 
de oito anos é grande e uma transição de quatro anos 
é razoável, o Governo tem a opção ou de demorar na 
implantação de um período de quatro anos, como di-
zia hoje ao Prefeito de Vitória, o João Coser, do nosso 
Partido, como dizia ao Governador Casagrande, ou tem 
alternativa, que é, calculando o valor que esses Esta-
dos têm de prejuízo – vamos usar esse termo –, fazer 
a compensação como o Governo anuncia e deseja: 
uma compensação em que uma parte seja em inves-
timentos estruturantes, que permitam a condição de 
uma compensação sólida e permanente na ampliação 
da base econômica desses Estados, dessas regiões. 
Como pedem os Governadores – aí tem que ver como 
é a possibilidade – talvez ir aos Estados para garantir a 
compensação aos Municípios. Eu, pessoalmente, reco-
nheço que, no caso do Espírito Santo, isso é muito forte.

Quero dizer ainda que, junto com isso, temos 
que trabalhar, com muito carinho, com muito cuidado, 
a regulamentação do Fundo de Participação. Ainda 
hoje aqui, a Bancada do Piauí, coordenada pelo Se-
nador João Vicente, discutiu as alternativas que estão 
tramitando nesta Casa. E vamos discutir, em audiência 
pública, ainda a redução dos encargos das dívidas. 
Como é que o Governo sinaliza...?. Nós cobramos a 
redução de juros, e o próprio Governo, nos seus en-
cargos, cobra juros que são insuportáveis.

Defendo, sim, a aprovação da regulamentação 
do pré-sal e defendo a aprovação, com prioridade, da 
regulamentação do comércio eletrônico.

Creio que, com esse conjunto de medidas, nós 
temos condições de colocar oxigênio novo para que 
Municípios, para que Estados, para que a própria União 
possa liderar, neste instante, um crescimento econô-
mico, gerando emprego, gerando renda e protegendo 
o nosso parque industrial.

Com muito prazer, ouço aqui o Senador Eduardo 
Braga. Aliás, quero parabenizar V. Exª pela coragem, 
pela disposição de atuar num tema como esse com 
tanta habilidade, com tanta competência, olhando, in-
clusive, os efeitos colaterais e as saídas para os de-
mais Estados.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 
do microfone.) – Senador Wellington Dias, eu queria 
cumprimentar V. Exª...
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente, a Mesa...

Poderia pegar outro microfone? Eu gostaria de 
ouvi-lo, e tenho certeza de que todo o Brasil.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora 
do microfone.) – Eu queria cumprimentar V. Exª pela 
oportunidade do pronunciamento de V. Exª no dia de 
hoje. V. Exª toca num dos pontos que me parece ser 
extremamente...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Continuamos com problema de som, Presidente. 

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – (Fora 
do microfone.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, alguém poderia verificar o som da bancada 
onde está o Senador Eduardo Braga? Poderia pegar 
outro microfone ali? Eu gostaria de ouvi-lo e, tenho 
certeza, todo o Brasil.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Cum-
primento V. Exª pela pertinência do tema que traz à tribuna 
e, mais do que isso, pela oportunidade. Hoje tivemos, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, uma votação que 
reputo histórica nesta Casa tendo em vista que até hoje 
o Senado da República aprovou apenas duas resoluções 
sobre alíquotas interestaduais de ICMS. No entanto, a vo-
tação dessa resolução não pode ser olhada pelo Senado 
e pela população brasileira como um ato isolado, como 
se apenas estivéssemos querendo consertar uma política 
que reforça o Brasil Maior, que reforça a competitividade 
brasileira, que reforça a oportunidade de emprego, que 
reforça a política industrial brasileira apenas olhando para 
a 072. Não. É preciso ter a coragem que o Governo bra-
sileiro está tendo de enfrentar a política macroeconômica 
e políticas que reforçam o pacto federativo. Com relação 
à política macroeconômica, quero aqui louvar a iniciativa 
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, de re-
dução expressiva da taxa de juros real para o consumidor, 
porque, meu caro Senador Wellington Dias, quando V. Exª 
foi governador do seu Estado, um brilhante governador, e 
tomava uma decisão para beneficiar a população, a po-
pulação só percebia quando esse benfeito chegava até 
ela. Enquanto não chegasse até ela, não havia percepção 
dessa conquista. A redução da taxa Selic, por exemplo, não 
estava chegando até o consumidor. O enfrentamento da 
redução do spread, o enfrentamento da redução do juro 
real na economia, isso sim, fará com que as empresas, 
os consumidores, o mercado brasileiro se beneficiem. Ao 
mesmo tempo, o Governo brasileiro e o Senado da Repú-
blica não podem abrir mão da discussão do fortalecimento 
do pacto federativo em dois itens importantes: renegocia-
ção das dívidas dos Estados e Municípios no que tange 
ao indexador dessas dívidas, bem como o comércio ele-
trônico, que fará com que tenhamos uma redistribuição 

importante de recursos para aumentar a capacidade de 
investimentos dos Estados. Portanto, cumprimento e saúdo 
V. Exª pela oportunidade deste debate no dia de hoje no 
Senado da República.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço a V. Exª.

Vou falar aqui apenas para reforçar.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – De 
um lado, Sr. Presidente, reduzindo a taxa Selic, pode-
-se aumentar a capacidade de investimento da própria 
União. Por outro, há a redução de spread, a redução 
de juros nos bancos, puxada pelos bancos públicos. 
Isso é o que faz chegar à população.

Com o maior prazer, Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Ra-

pidamente, Senador Wellington Dias. Serei muito breve 
em função da escassez do tempo. Eu acho que nós 
temos uma tríade. Nós precisamos cuidar da carga 
tributária, diminuir juros e também resolver a questão 
cambial. Resolvendo essas três questões, realmente 
vamos ter um País em condições de progredir e de-
senvolver-se. Fui muito rápido em função da escassez. 
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço a V. Exª.

Digo aqui, Sr. Presidente, que este é o momento 
em que ganha importância o Senado Federal. Nós apa-
nhamos por tantas coisas, mas creio que este momento 
é importante. Esta é a Casa da Federação. É aqui que 
esses temas que citei têm que ser debatidos, apoian-
do corajosamente o Governo, que vai nessa direção.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

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

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

ORDEM DO DIA
Não chegou à Presidência o relatório da matéria 

constante do Item 1, o Projeto de Lei de Conversão 
nº 7, de 2012.

A pauta, então, continua sobrestada. 
Entretanto, podemos votar os Itens de 5 a 8, que 

são três requerimentos.
Primeiro requerimento, Requerimento nº 50.
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Item 5:

REQUERIMENTO Nº 50, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 50, de 2012, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 447, de 2007; e 158, de 
2010, por regularem matéria correlata (isenção 
de imposto de renda).

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 447, de 2007; 

e 158, de 2010, passam a tramitar em conjunto e vão 
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de As-
suntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 239, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 239, de 2012, do Senador José Agripi-
no, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 635, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (refe-
rente ao sistema de pagamentos por meio de 
dispositivos móveis).

No mesmo sentido são os Item 7, Requerimento 
nº 240, e o Item 8, Requerimento nº 241.

São os seguintes os itens:

Item 7:

REQUERIMENTO Nº 240, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 240, de 2012, do Senador Sérgio Sou-
za, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 635, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.

Item 8:

REQUERIMENTO Nº 241, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 241, de 2012, do Senador João Vicen-
te Claudino, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 635, de 2011, além da 

Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não havendo objeção, pergunto aos Srs. Sena-
dores se podemos fazer a votação, em globo. (Pausa.)

Não havendo Senadora ou Senador contrário... 
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os três.
A matéria vai às Comissões de Ciência, Tecno-

logia, Inovação, Comunicação e Informática; de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle; retornando posteriormente, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão de As-
suntos Econômicos.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa odinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social # COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep # Importação e da Cofins 
# Importação incidentes sobre a importação e 
a receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2012, que alte-
ra dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de 
dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 
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1992, 9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, 6.009, de 26 de de-
zembro de 1973, e 5.862, de 12 de dezembro 
de 1972; revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 
17 de dezembro de 1981; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
551, de 2011).

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 270, de 2012 – RISF 336, III)

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 310, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja considerada como 
desempenho de missão parlamentar oficial da Casa, 
no exterior, minha participação na Sessão Preparatória 
para posse dos novos parlamentares argentinos e a 
Sessão Preparatória para a votação das mudanças no 
Regimento Interno do Parlamento do Mercosul, no pró-
ximo dia 23 de abril deste, em Montevidéu, no Uruguai.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que estarei ausente 
do País, no período de 22 a 24 de abril de 2012, para 
participar do supracitado evento.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-
dor Inácio Arruda

REQUERIMENTO Nº 311, DE 2012

Requeiro nos termos do artigo 55, inciso III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 40, do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar do País, no período de 22 a 24 de abril 
do corrente ano, com vistas a participar, como mem-
bro do Parlamento do Mercosul, da reunião mensal 
daquele Parlamento, que será realizado no dia 23 de 
abril de 2012, em Montevidéu, no Uruguai, conforme 
OF. P/17/2012, do Presidente da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul, senhor Senador 
Roberto Requião (proc. 010002/12-0), dirigido ao Pre-
sidente do Senado Federal, Excelentíssimo Senador 
José Sarney, solicitando a autorização de minha par-
ticipação no evento.

Em razão do compromisso assinalado acima, 
comunico, em conformidade ao disposto no art. 39, 
inciso I, do RISF, que estarei ausente do País, no 
período de 20 a 24 de abril de 2012.– Senador Luiz 
Henrique da Silveira.

OF. P/17/2012

Brasília, 11 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em aditamento 

aos OF. P/10/2012 e OF. P/14/2012, informo a Vossa 
Excelência que a Sessão Especial para a posse dos 
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novos parlamentares argentinos e a Sessão Prepara-
tória para a votação das mudanças no Regimento In-
terno do Parlamento do Mercosul, que seria realizado 
no dia 13 de abril corrente, em Montividéu, no Uruguai, 
foi adiada, conforme correspondência datada de 10 
de abril corrente, pelo Presidente do Parlamento do 
Mercosul, Parlamentar Ignácio Mendoza, em razão da 
não indicação dos membros da Delegação Argentina, 
devendo realizar-se uma nova Sessão com as finalida-
des acima especificadas, no dia 23 de abril de 2012.

Assim, solicito a Vossa Excelência as providên-
cias necessárias ao deslocamento da delegação de 
senadores brasileiros relacionados em quadro anexo, 
entre os dias 22 e 24 de abril de 2012, bem como a 
liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos 
indicados no referido quadro, e das diárias para cober-
tura de despesas com hospedagem e alimentação na 
capital uruguaia, onde acontecerão as referidas Ses-
sões do Parlamento do Mercosul.

Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que 
autorize a cobertura jornalística de tão importante 
evento por equipe de profissionais da Secretaria de 
Comunicação Social do Senado Federal.

Na oportunidade, renovo-lhe votos de estima e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 312, 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 TV UFAM – Univer-
sidade Federal do Amazonas por estar completando 
07 anos de funcionamento, comemorado no dia 14 de 
abril de 2012, bem como seja encaminhado o referi-
do voto à Magnífica Reitora da UFAM – Profª Márcia 
Perales Mendes da Silva, no seguinte endereço: Av. 
General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Cam-
pus Universitário, Coroado I – Manaus/Amazonas – 
CEP-9077-000.

Justificação

A TV UFAM é uma iniciativa da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM), inaugurada no dia 14 
de março de 2005. Disponibilizar aos telespectadores 
informações relacionadas às atividades desenvolvidas 
em nosso estado, com ênfase às práticas profissionais 
e científicas, que possam ser aplicadas cotidianamente, 

com vistas a mudanças de atitude e comportamento, 
melhor inserção no mercado de trabalho, na vida fa-
miliar, escolar e social.

A proposta da TV UFAM é ser opção de comu-
nicação aos telespectadores de Manaus nos canais 
7 (analógico) e 27 (digital) da NET, com informações 
atualizadas, documentários, entrevistas e reportagens 
com a presença de especialistas em todas as áreas 
do conhecimento, abordando temáticas de interesse 
do manauense.

A nova sede está localizada no Campus Univer-
sitário, esse novo endereço vai possibilitar uma maior 
integração entre a televisão e a comunidade acadê-
mica em todos os níveis, estudantes, funcionários e 
professores. Anteriormente a TV UFAM funcionava no 
Centro da cidade de Manaus.

O motivo da mudança é o fato de as instalações 
da TV UFAM estarem em lugar inadequado, no Centro 
de Artes da Universidade do Amazonas (CAUA). Se-
gundo o diretor, professor Gilmar Couto, a mudança 
para o campus só trouxe melhorias para a TV UFAM, 
por ser próxima das unidades acadêmicas (campus e 
mini campus) e facilitar o acesso à informação.

Parabéns, aos sete anos que a TV UFAM leva ao 
telespectador da emissora universitária o melhor da in-
formação, polêmica e interatividade, com muito sucesso.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de congra-
tulações e aplausos solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  Nº 313, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, §2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicita-
das ao senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – MDIC, as seguintes informações 
sobre o processo acelerado de queda nos índices de 
produção industrial da Zona Franca de Manaus – ZFM 
percebidos principalmente nos setores de alimentos e 
bebidas, mais especificamente o setor de refrigerantes 
e na produção de condicionadores de ar:

1. Quais são as medidas do programa Brasil Maior 
que impactarão o setor de condicionadores de ar?

2. Tendo em vista esse processo de desacele-
ração na produção percebido nos índices recentes 
no setor de condicionadores de ar na ZFM, houve a 
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elaboração de algum estudo sobre o setor antes do 
anúncio dessas medidas?

3. Quais as medidas previstas no Programa Brasil 
Maior para o setor de bebidas, principalmente, no que 
se refere à indústria de refrigerantes?

4. Em razão da possibilidade de haver mais de-
missões, Há algum risco de se aumentar o processo 
de desaceleração da produção do setor de bebidas 
com as medidas anunciadas pelo programa?

Justificação

A Zona Franca de Manaus – ZFM é um mode-
lo de desenvolvimento econômico da Amazônia Oci-
dental, com o intuito de criar uma base econômica 
na região e proporcionar maior integração produtiva 
e social com o restante do Brasil, cuja principal ação 
é oferecer uma série de incentivos fiscais para atrair 
empresas a se instalarem na ZFM e então produzir 
seus bens de capital.

O modelo foi idealizado ainda na década de 60 do 
século passado, quando imperava no país um regime 
ditatorial do governo militar, onde através do Decreto-
-Lei n. 288 de 1967, iniciou-se o seu delineamento e 
estruturação.

E um de seus principais objetivos era atrair o 
maior número possível de contingente populacional de 
diversas regiões do país para o estado do Amazonas 
a fim de ocupar o vazio populacional que até então se 
via, pois o estado era encarado na época como crucial 
e estratégico para os interesses militares por se tratar 
de uma região de fronteira.

Com isso, tendo um modelo econômico forte para 
a região, os demais setores da economia do estado 
seriam também afetados gerando renda e empregos 
na região, o que acarretou na melhora dos índices de 
desenvolvimento econômico e social.

Assim, no decorrer das décadas que se seguiram 
o modelo econômico de exceção criado especifica-
mente para essa região do país, caracterizou-se pelo 
seu crescimento, afirmando-se como fator de extrema 
importância para o setor industrial brasileiro, no que se 
refere à integração econômica e social dessa região 
ao restante do país.

Por tais razões, com o advento da Constituição 
Federal de 1988, como é público e notório, a ZFM 
passou a contar com proteção constitucional das ga-
rantias expressamente previstas para conceder be-
nefícios fiscais para empresas que desejam instalar 
suas empresas em território amazonense, como por 
exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI dentre outros.

Ao serem analisados esses termos percebe-se 
que nos últimos anos, por motivos da falta de uma 

política industrial unificada e pensada para distribuir a 
atividade industrial nas diversas regiões do país, o que 
possibilitaria um crescimento econômico e desenvolvi-
mento social mais igualitário entre todas as regiões do 
país, a ZFM tem sofrido anualmente a perda de em-
pregos e, por consequência, renda e competitividade 
com o grande volume de produtos de baixo valor que 
invadem o mercado brasileiro como um todo.

Nesse contexto, a importação de produtos chine-
ses com baixo custo de produção há alguns anos pre-
ocupa tanto as autoridades públicas deste país como 
todo o empresariado local que realiza investimentos 
nos mais diversos ramos da economia nacional e que 
muitas vezes sofrem com a concorrência desleal das 
mercadorias chinesas que tem um custo de produção 
muito abaixo do mercado, em razão de vários fatores 
como mão de obra barata, produção em alta escala e 
por vezes baixa qualidade de seus produtos.

E como um mecanismo de defesa e proteção 
dos empregos para os trabalhadores e dos interesses 
da própria indústria nacional o governo federal se uti-
liza de uma atualização dos tributos cobrados sobre 
produtos importados, principalmente, os advindos da 
China, pois muitas vezes diversos produtos exportados 
por esse país contam com práticas comerciais ilegais 
como dumping, subvenção dos preços de mercadorias, 
exploração de mão de obra barata dentre outras que 
possibilitam a prática de preços abaixo de mercado, 
desrespeitando as leis nacionais e internacionais de 
comércio. 

Com isso, diversos setores da ZFM tem sofri-
do queda nos índices de produção que em fevereiro 
chegou a 8,3%, ficando em segundo no ranking das 
maiores perdas de produção, o que interrompeu a ta-
xas de crescimento vistas nos anos anteriores. E mais 
preocupante ainda é perceber que tal fato não se dá 
por uma simples conjuntura mundial, mas sim de um 
processo que caso não controlado, resultará em fe-
chamento de diversas empresas no país.

Analisados então esses fatores, percebe-se que 
setores como os de condicionadores de ar e de mo-
tocicletas são os que mais sentem atualmente a con-
corrência desleal que os produtos acabados de ori-
gem estrangeira, onde outros estados da federação 
acabam concedendo incentivos fiscais que contrariam 
os interesses nacionais, provocando retração do setor 
em 3,3% no primeiro bimestre do ano, onde o cenário 
era no final do ano passado era de elevação de 6,6%.

No entanto, não são somente esses setores que 
sofrem com a falta de política unificada para indús-
tria nacional, uma vez que o setor de bebidas, prin-
cipalmente, o de refrigerante tem sofrido perdas em 
sua competitividade e, como consequência, perda de 
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empregos em razão do aumento de tributos para o 
setor, os quais foram recentemente anunciados pelo 
governo federal.

Portanto, faz-se necessário rever os critérios 
das políticas utilizadas para o setor industrial, sendo 
imprescindível organizar uma política unificada para o 
setor industrial a fim de que o crescimento econômico 
nacional possa ser mais equânime.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2012. – Se-
nadora Vanessa Graziotin.

(À Mesa para decisão)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 101, DE 2012 

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, para dispor sobre a forma de 
prestação do atendimento prioritário.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de no-

vembro de 2000, passa a vigorar com acréscimo dos 
seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º O atendimento prioritário poderá ser 

realizado mediante discriminação de postos, 
caixas, guichês, linhas ou atendentes específi-
cos para esse fim, que devem corresponder a, 
no mínimo, metade do total disponível, e que 
poderão atender ao público em geral somen-
te quando não houver pessoas aguardando o 
atendimento prioritário.

§ 2º Caso não haja postos, caixas, gui-
chês, linhas ou atendentes específicos para re-
alização do atendimento prioritário, as pessoas 
mencionadas no caput devem ser atendidas 
imediatamente após a conclusão do atendi-
mento que estiver em andamento, antes de 
quaisquer outras pessoas.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias da data de sua publicação.

Justificação

As pessoas idosas, com deficiência, gestantes, 
lactantes ou acompanhadas por crianças de colo têm 
menos condições do que o público em geral de aguardar 

por atendimento em filas, inclusive de pé. Por razões 
humanitárias e de justiça à condição específica de cada 
um desses grupos, a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, prevê o direito ao atendimento prioritário.

A importância do atendimento prioritário é ainda 
maior quando consideramos o rápido envelhecimento 
da população brasileira e a necessidade de construir 
uma sociedade mais inclusiva, que discrimine positi-
vamente aqueles que carecem de atenção especial 
para exercer quotidianamente seus direitos, tais como 
gestantes, lactantes, pessoas com deficiência ou com 
crianças de colo.

Contudo, a experiência tem mostrado que a lei 
vigente não foi suficiente. É comum a reserva de um 
único posto, ou uma pequena fração do total, para o 
atendimento prioritário. O resultado disso é que o aten-
dimento prioritário pode demorar mais para ocorrer do 
que o atendimento ao público em geral. A lei, incom-
pleta, acaba por produzir efeito inverso ao pretendido, 
transformando o atendimento prioritário em secundário.

Para solucionar esse problema, propomos a ado-
ção de regra semelhante àquela vigente para o atendi-
mento de pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida em órgãos públicos, empresas prestadoras 
de serviços públicos e instituições financeiras, previs-
ta no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004: 
considerar que o atendimento prioritário é atendimento 
imediato, ou seja, prestado imediatamente após o aten-
dimento em curso, caso não haja postos específicos. 
Alternativamente, deixamos aberta a possibilidade de 
discriminação de postos específicos para o atendimen-
to prioritário, desde que não sejam menos da metade 
do total, evitando a criação de gargalos contra os titu-
lares desse direito.

Estamos convictos de que essa proposta supre 
uma lacuna na legislação relativa ao atendimento prio-
ritário, corrigindo uma distorção grave na sua aplica-
ção. Com isso, damos mais um passo na construção 
de uma sociedade mais justa e inclusiva. Por essas 
razões, solicito o apoio dos ilustres pares a esta ini-
ciativa. – Senador Ivo Cassol.

(À Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 102, DE 2012

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas 
sobre alimentos, para permitir a reutilização 
de alimentos preparados, para fins de doação.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 
1969, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 61-A: 

“Art. 61-A. Será permitida a reutilização 
de alimentos preparados, para fins de doação, 
garantida a sua inocuidade, conforme dispuser 
o regulamento.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

No Brasil, o desperdício de comida é a regra. 
Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de 
alimentos, joga-se fora grande parte do que se produz.

Isso acontece, também, no caso dos alimentos 
preparados. Assim, é louvável qualquer iniciativa que 
objetive a reutilização desses produtos, mormente para 
fins de doação aos mais necessitados.

No entanto, para garantir a segurança sanitária 
dos alimentos doados e evitar riscos à saúde dos bene-
ficiários é imprescindível que todos os procedimentos 
adotados nesse processo obedeçam às boas práticas 
de manipulação de alimentos, inclusive de transporte.

Igualmente, é preciso normatizar a reutilização ou 
não de sobra limpa de alimentos (alimentos preparados 
e não distribuídos à clientela) e de restos (alimentos 
distribuídos e não consumidos pela clientela). Para tan-
to, a norma infralegal é a espécie normativa adequada.

Por fim, para que o desperdício de alimentos não 
continue a ser uma característica negativa incorpora-
da ao comportamento do brasileiro, e para mitigar a 
insegurança jurídica que cerca a questão da doação 
da sobra de alimentos preparados, apresentamos o 
presente projeto de lei. – Senador Ivo Cassol.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 103, DE 2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para assegu-
rar que somente profissionais qualificados 
em educação física possam ministrar os 
conteúdos desse componente curricular.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................

§ 3º A educação física, integrada à pro-
posta pedagógica da escola e ministrada por 
profissional qualificado, é componente curri-
cular obrigatório da educação básica, sendo 
sua prática facultativa ao aluno:

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A boa prática da educação física nas escolas é 
da mais alta relevância. Não apenas porque é neces-
sária ao bom desenvolvimento psicofísico das nos-
sas crianças e adolescentes, mas igualmente porque 
é preciso evitar lesões provenientes de práticas e de 
orientação inadequadas.

Manifestamos nossa preocupação com esse as-
pecto da prática da educação física para nossos jovens e 
com a existência de determinação do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), adotada por sua Câmara de Edu-
cação Básica (CEB), que permite à professora formada 
em pedagogia ministrar as aulas de educação física, do 
modo como o faz para outras disciplinas, como Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História.

Os cursos de pedagogia, como regra geral, não 
oferecem disciplinas de metodologia do ensino de edu-
cação física, como o fazem para outras disciplinas, a 
exemplo das listadas acima. A professora do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental, formada em pedagogia, 
não detém os conhecimentos técnicos, motores e psi-
copedagógicos essenciais – ou mínimos – ao desenvol-
vimento e à orientação desportiva. Assim, entendemos 
que a educação, como um todo, deva ser integrada, 
mas não é admissível que tal integração seja realizada 
ao preço da desqualificação profissional, com evidentes 
prejuízos para os estudantes. Não podemos esquecer 
o ditame constitucional de que é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Da Constituição Federal aprendemos que compe-
te privativamente à União legislar sobre “organizações 
do sistema nacional de emprego e condições para o 
exercício de profissões”, no que se insere a educação 
física, cujo exercício é disciplinado por conselhos fe-
deral e regionais, criados pela Lei nº 9.696, de 1º de 
setembro de 1998, que também dispõe sobre a regu-
lamentação da profissão do educador físico. 

Compete, também, à União legislar privativamente 
sobre diretrizes e bases da educação nacional. Com 
esse duplo viés, propomos alteração no caput do § 3º 
do art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da educação 
nacional (LDB) para que apenas o profissional de edu-
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cação física legalmente investido dessa qualidade atue, 
nas escolas, na função que é sua por direito.

A prática ilegal da profissão da educação física 
tem sido punida pelos juizados especiais criminais com 
pena de prisão, comutada em multa, quando os réus 
são primários. Não é possível que o CNE compactue 
com a ilegalidade, permitindo que pessoas não forma-
das nem inscritas nos conselhos de educação física 
atuem como se profissionais qualificados fossem.

O presente projeto, pois, partilhando dos funda-
mentos educacionais e legais presentes nos docu-
mentos citados, tem o condão de explicitar a absoluta 
necessidade de qualificação desses profissionais.

Em vista do exposto, conclamamos nossos no-
bres pares a apoiarem o presente Projeto de Lei do 
Senado. – Senador Ivo Cassol.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 104, DE 2012 

Acrescenta o art. 17-A na Lei nº 8.177, 
de 1º de março de 1991, para determinar que 
as contas de depósito à vista mantidas em 
instituições integrantes do Sistema Finan-
ceiro Nacional serão remuneradas, tendo 
por base seu saldo médio mensal.

O Senado Federal decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:
Art. 17-A. As contas de depósito à vista mantidas 

nas instituições integrantes do Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) serão remuneradas com base em seus 
respectivos saldos médios mensais.

§ 1º A remuneração de que trata esse artigo será 
apurada pela aplicação de um percentual da remune-
ração média dos depósitos interbancários (DI), não in-
ferior a 50% (cinquenta por cento) e variável conforme 
o valor do saldo médio mensal.

§ 2º O valor calculado na forma do parágrafo an-
terior será creditado até o quinto dia útil do mês sub-
sequente ao de apuração do saldo médio.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O desenvolvimento econômico brasileiro, com 
a consequente inclusão de um crescente número de 
pessoas nos mercados formais de trabalho e de con-
sumo, estão levando a uma quase universalização do 
sistema financeiro. Os cidadãos, cada vez mais, ne-
cessitam dos serviços oferecidos pelos bancos. E o 

acesso aos serviços bancários se inicia pela abertura 
de uma conta corrente.

No período hiperinflacionário anterior ao Plano 
Real, os bancos criaram formas de remunerar as dis-
ponibilidades que empresas e pessoas físicas eram 
obrigadas a manter em suas contas de depósitos à vista 
para atender necessidades imediatas. Com o contro-
le da inflação, esses mecanismos foram eliminados e 
as contas correntes voltarem a ser não remuneradas. 

Assim, um enorme volume de recursos de curto 
prazo fica à disposição das instituições financeiras, 
a custo zero. O recente recrudescimento da inflação 
elevou os ganhos dos bancos, proporcionados pela uti-
lização dos recursos não remunerados de seus clien-
tes, tornando-os ainda mais injustos e injustificáveis.

A remuneração dos depósitos à vista, proposta no 
projeto de lei que ora apresento, já existe no sistema 
bancário de outros países, notadamente o dos EUA. 
Trata-se de uma medida de justiça que busca evitar o 
enriquecimento sem causa e para a qual peço o apoio 
dos senhores Senadores. – Senador Ivo Cassol.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 105, DE 2012 

Acrescenta parágrafo único ao art. 835 
da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil –, prevendo a possibilidade de 
exoneração da fiança na hipótese de alte-
ração no quadro social da pessoa jurídica 
afiançada, independentemente do término 
do prazo contratual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 835 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-

neiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 835.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Na hipótese de mudan-

ça no quadro societário da devedora, poderá o 
fiador exonerar-se da fiança prestada a pessoa 
jurídica mediante simples notificação, indepen-
dentemente do término do prazo contratual, fi-
cando obrigado, após a notificação, pelo mesmo 
prazo de que trata o caput deste artigo. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A fiança, como define o art. 818 do Código Civil, 
é um contrato acessório em que uma pessoa garan-



13168 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

te satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo 
devedor, caso este não a cumpra.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico com caráter 
personalíssimo, de modo que, se a garantia for dada 
a sociedade comercial, logicamente que a mudança 
havida no seu quadro societário sofrerá afetação que 
poderá levar ao desaparecimento da razão essencial 
daquele ato.

Tais circunstâncias são capazes de causar o de-
saparecimento da confiança em torno da qual gira a 
prestação de garantia, razão pela qual se faz necessário 
dispor, no Código Civil Brasileiro, que o fiador poderá 
exonerar-se da fiança nesse caso, devendo tomar a 
cautela de notificar o credor previamente.

Vale dizer, ainda, que esse entendimento já vem 
sendo aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, em diversas de suas decisões.

Essa modificação legislativa, além de realçar a 
própria confiança característica do contrato de garan-
tias fidejussórias, também permite uma maior proteção 
e estímulo ao fiador.

Note-se que, atualmente, pelas disposições do 
art. 835 do Código Civil, o fiador já possui a possibi-
lidade de exonerar-se das obrigações da fiança que 
tiver assumido sem limitação de tempo sempre que lhe 
convier, bastando a comunicação ao credor.

O objetivo da alteração proposta, portanto, é ape-
nas estender essa possibilidade aos fiadores, ainda que 
se tratando de contrato de fiança por prazo determi-
nado, em caso de alteração da sociedade empresária 
da devedora.

O prazo de 60 (sessenta) dias, como na possibili-
dade de exoneração do caput, evita fraudes ou prejuízos 
aos credores, possibilitando a substituição da fiança.

Além disso, é importante lembrar que o parágrafo 
único do art. 1003 do Código Civil, garante ao credor 
que, até dois anos depois de averbada a modificação 
do contrato social da empresa, seja o cedente res-
ponsável solidário o cessionário pelas obrigações que 
tinha como sócio.

Em suma, penso que a presente proposição con-
tribui para o aperfeiçoamento e atualização da legisla-
ção privada brasileira.

Por tais razões, contamos com o apoio dos nos-
sos pares para a aprovação desta matéria. – Senador 
Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança 

que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre 
que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos 
da fiança, durante sessenta dias após a notificação 
do credor.

(...)

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 106, DE 2012 

Altera a Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor que os 
dirigentes sindicais somente poderão ser re-
eleitos para um único período subseqüente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 543 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 7º:

“Art. 543.  ..............................................
 ..............................................................
§7º Os empregados eleitos para cargo 

de administração sindical ou representação 
profissional de que trata o caput somente po-
derão ser reeleitos para um único período 
subsequente.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil vive hoje um ciclo em que o debate so-
bre a representação política tem ocupado importante 
espaço de discussão tanto na mídia, quanto no Con-
gresso Nacional.

Temas como reforma política e fidelidade partidá-
ria têm deixado de ser assuntos reservados ao debate 
técnico-científico, ganhando as ruas e despertando 
acaloradas discussões. Neste esteio, registre-se a 
grande importância de se refletir sobre o instituto da 
reeleição, sua conveniência e seu papel. 

O fato é que a reeleição é um elemento de dese-
quilíbrio no jogo eleitoral, favorecendo os candidatos 
que já ocupam os cargos em disputa. Não é outra a 
razão de as Constituições Brasileiras terem historica-
mente proibido o instituto em eleições do Poder Exe-
cutivo, ou, no máximo, tolerado sua existência, com 
fortes restrições, conforme o limite de reeleição por 
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um período subseqüente ao primeiro, inscrito no § 5º 
do art. 14 da Constituição de 1988. 

Da mesma forma que para os Chefes dos Pode-
res Executivos a representação sindical necessita da 
rotatividade para garantir a participação plural e de-
mocrática de todas as linhas de pensamento e ideais.

Essas as razões que me motivaram na apresenta-
ção do presente projeto de lei para a aprovação do qual, 
peço o apoio dos meus pares. – Senador Ivo Cassol.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 107, DE 2012

Altera o caput do art. 3º da Lei n. 6.194, 
de 19 de dezembro de 1974, para dispor que 
os danos cobertos pelo Seguro Obrigatório 
por Danos Pessoais causados por veícu-
los automotores de via terrestre (DPVAT) 
abrangem os danos à saúde do nascituro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º da Lei n. 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 
seguro estabelecido no art. 2o desta Lei com-
preendem as indenizações por morte, por in-
validez permanente, total ou parcial, e por 
despesas de assistência médica e suplemen-
tares, nos valores e conforme as regras que 
se seguem, por pessoa vitimada, incluindo-se 
o nascituro:

 ...................................................”. (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Criado pela Lei n. 6.194/74, a partir de uma mo-
dificação ao Decreto Lei n. 73/66, o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de via Terrestres, a pessoas transportadas ou não, co-
nhecido como seguro DPVAT, é caracterizado por ser 
um seguro de responsabilidade social, que independe 
de contrato e visa cobrir os riscos da circulação dos 
veículos terrestres.

O art. 3º da Lei n. 6.194/74, com as alterações 
da Lei n. 11.945/09 e 11.482/07, definiu como danos 
pessoais cobertos pelo seguro DPVAT as indenizações 
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e 
por despesas de assistência médica e suplementares.

No âmbito judicial, uma questão relevante que 
tem gerado entendimentos díspares está relaciona-
da à abrangência da indenização por morte do feto 
oriundo de acidente automobilístico que ocasionou a 
interrupção da gravidez.

No julgamento do REsp n. 1120676/SC, em 
07/12/2010, a Terceira Tuma do Superior Tribunal de 
Justiça reconheceu o direito dos pais de receberem 
indenização por danos pessoais do seguro DPVAT em 
face da morte de nascituro em acidente automobilístico.

No acórdão, ficou expressamente assentado 
que o ordenamento brasileiro garante proteção à vida 
intrauterina desde a concepção, com fundamento no 
princípio da dignidade da pessoa humana.

Esse precedente, que agora tem sido acompanha-
do por diversos Tribunais Estaduais, ressalta a prote-
ção constitucional ao nascituro e merece ser utilizado 
como parâmetro balizador para uma definição clara e 
precisa da legislação.

Comungando com o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, penso que “negar o direito à co-
bertura pelo seguro obrigatório de danos pessoais 
consubstanciados no fato ‘morte do nascituro’ entoa-
ria, ao fim e ao cabo, especialmente aos pais já com-
balidos com a incomensurável perda, a sua não exis-
tência, malogrando-se o respeito e a dignidade que o 
ordenamento deve reconhecer, e reconhece inclusive, 
àquele que ainda não nascera” (Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino).

Lembrando que várias normas infraconstitucio-
nais já resguardam os direitos do nascituro, como, por 
exemplo, o art. 2º, art. 542 e art. 1779 do Código Civil, 
o art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
disposições da Lei n. 11.804/2008 que regulamentam 
o direito a alimentos gravídicos e a medida cautelar de 
posse em nome do nascituro disposta nos arts. 877 e 
878 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a despeito de atualizar a legisla-
ção, a presente proposição pretende pacificar e impedir 
julgamentos divergentes sobre a questão.

Note-se que a finalidade do seguro DPVAT é exa-
tamente garantir um ressarcimento mínimo às vítimas 
em face dos danos sofridos, considerando a alta pericu-
losidade e periodicidade de acidentes envolvendo veí-
culo automotor, atendendo principalmente as primeiras 
necessidades decorrentes do acontecimento infausto.

Não destoa dessa finalidade, portanto, conceder 
aos pais uma indenização pelo prematuro impedimento 
da vida intra e extrauterina do filho. Indenização que 
possibilitará um lenitivo aos danos decorrentes do fato 
imprevisto.
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Assim, a presente proposição ressaltará o direito 
constitucional do nascituro à vida, resguardando sua 
proteção desde a concepção.

Desse modo, ciente do compromisso dos mem-
bros do Congresso Nacional com a efetivação dos di-
reitos previstos na denominada Constituição Cidadã 
pelo saudoso Ulisses Guimarães, submeto este projeto 
à apreciação dos ilustres Pares. – Senador da Repú-
blica Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos au-
tomotores de via terrestre, ou por sua carga, 
a pessoas transportadas ou não.

O Presidente da República , faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art . 1º A alínea b do artigo 20, do Decreto-lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a se-
guinte redação: 

“Art. 20.  ................................................
b) – Responsabilidade civil dos proprie-

tários de veículos automotores de vias fluvial, 
lacustre, marítima, de aeronaves e dos trans-
portadores em geral.” 

Art . 2º Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-
-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nes-
tes termos: 

“Art. 20  .................................................
l) – Danos pessoais causados por veí-

culos automotores de via terrestre, ou por sua 
carga, a pessoas transportadas ou não.” 

Art . 3º Os danos pessoais cobertos pelo segu-
ro estabelecido no artigo 2º compreendem as indeni-
zações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Vide Medida 
nº 340, de 2006).

I – (Vide Medida nº 340, de 2006)
II – (Vide Medida nº 340, de 2006)
III – (Vide Medida nº 340, de 2006)
a) – 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-

-mínimo vigente no País – no caso de morte; 
b) – Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País – no caso de invalidez 
permanente; 

c) – Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-
-mínimo vigente no País – como reembolso à vítima 

– no caso de despesas de assistência médica e su-
plementares devidamente comprovadas. 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as inde-
nizações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações por morte, por invalidez permanente, total 
ou parcial, e por despesas de assistência médica e 
suplementares, nos valores e conforme as regras que 
se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações por morte, por invalidez permanente, total 
ou parcial, e por despesas de assistência médica e su-
plementares, nos valores e conforme as regras que se 
seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei 
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – 
no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais) – no caso de invalidez permanente; e (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos re-
ais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas 
de assistência médica e suplementares devidamente 
comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, 
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 
sejam suscetíveis de amenização proporcionada por 
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invali-
dez permanente como total ou parcial, subdividindo-se 
a invalidez permanente parcial em completa e incom-
pleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 
funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

I – quando se tratar de invalidez permanente par-
cial completa, a perda anatômica ou funcional será dire-
tamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 
ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo 
a indenização ao valor resultante da aplicação do per-
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centual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

II – quando se tratar de invalidez permanente 
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
da perda anatômica ou funcional na forma prevista 
na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução 
proporcional da indenização que corresponderá a se-
tenta e cinco por cento para as perdas de repercus-
são intensa, cinqüenta por cento para as de média 
repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve 
repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez 
por cento, nos casos de seqüelas residuais. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

§ 2o O seguro previsto nesta Lei não contempla 
as despesas decorrentes do atendimento médico ou 
hospitalar efetuado em estabelecimento ou em hospital 
credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS, mesmo 
que em caráter privado, sendo vedado o pagamento 
de qualquer indenização nesses casos. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso 
II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 
tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decor-
rentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
amenização proporcionada por qualquer medida tera-
pêutica, classificando-se a invalidez permanente como 
total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente 
parcial em completa e incompleta, conforme a exten-
são das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

I – quando se tratar de invalidez permanente 
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será 
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgâ-
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, corres-
pondendo a indenização ao valor resultante da apli-
cação do percentual ali estabelecido ao valor máximo 
da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

II – quando se tratar de invalidez permanente 
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 
inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, 
à redução proporcional da indenização que correspon-
derá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas 
de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) 
para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se 
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos 
de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
2009). (Produção de efeitos).

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto 

no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-
-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, 
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema 
Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada 
a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
2009). (Produção de efeitos).

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste arti-
go em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas 
quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob 
pena de descredenciamento do estabelecimento de 
saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

Art . 4º A indenização no caso de morte será paga, 
na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; 
na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, 
o pagamento será feito diretamente à vítima na forma 
que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a com-
panheira será equiparada à esposa, nos casos admi-
tidos pela Lei Previdenciária.

§ 1o Para fins deste artigo, a companheira será 
equiparada à esposa, nos casos admitidos pela lei pre-
videnciária; o companheiro será equiparado ao esposo 
quando tiver com a vítima convivência marital atual 
por mais de cinco anos, ou, convivendo com ela, do 
convívio tiver filhos. (Renumerado com nova redação 
pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2o Deixando a vítima beneficiários incapazes, 
ou sendo ou resultando ela incapaz, a indenização 
do seguro será liberada em nome de quem detiver o 
encargo de sua guarda, sustento ou despesas, con-
forme dispuser alvará judicial. (Incluído pela Lei nº 
8.441, de 1992)

Art. 4o A indenização no caso de morte será paga 
de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 8.441, de 
1992). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

§ 3o Nos demais casos, o pagamento será feito 
diretamente à vítima na forma que dispuser o Conse-
lho Nacional de Seguros Privados – CNSP. (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art . 5º O pagamento da indenização será efe-
tuado mediante simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de cul-
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pa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia 
de responsabilidade do segurado. 

§ 1º – A indenização referida neste artigo será 
paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresen-
tação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficiário – no caso de morte; 

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga 
com base no valor da época da liqüidação do sinistro, 
em cheque nominal aos beneficiários, descontável no 
dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no 
prazo de quinze dias da entrega dos seguintes docu-
mentos; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) 
(Vide Medida nº 340, de 2006)

§ 1o A indenização referida neste artigo será 
paga com base no valor vigente na época da ocorrên-
cia do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, 
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer 
a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega 
dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei 
nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficários no caso de morte; (Redação dada pela 
Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com 
o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 
assistente e registro da ocorrência no órgão policial 
competente – no caso de danos pessoais. 

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão en-
tregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, 
que os especificará. 

§ 3o Não se concluindo na certidão de óbito o 
nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será 
acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida 
diretamente pelo instituto médico legal, independen-
temente de requisição ou autorização da autoridade 
policial ou da jurisdição do acidente.

§ 4o Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e 
efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despe-
sas médicas suplementares e invalidez permanente, 
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento 
hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se 
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, 
mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, 
em formulário próprio da entidade fornecedora. (Inclu-
ído pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 5o O instituto médico legal da jurisdição do 
acidente também quantificará as lesões físicas ou 
psíquicas permanentes para fins de seguro previsto 
nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de 
noventa dias do evento, de acordo com os percentuais 

da tabela das condições gerais de seguro de acidente 
suplementada, nas restrições e omissões desta, pela 
tabela de acidentes do trabalho e da classificação in-
ternacional das doenças. (Incluído pela Lei nº 8.441, 
de 1992)

§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até noventa dias, laudo à vítima com a 
verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com 
a verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 6º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
§ 7º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
§ 6o O pagamento da indenização também poderá 

ser realizado por intermédio de depósito ou Transferên-
cia Eletrônica de Dados – TED para a conta corrente 
ou conta de poupança do beneficiário, observada a 
legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro. (In-
cluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 7o Os valores correspondentes às indeniza-
ções, na hipótese de não cumprimento do prazo para 
o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, su-
jeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 
regularmente estabelecido e juros moratórios com base 
em critérios fixados na regulamentação específica de 
seguro privado. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art . 6º No caso de ocorrência do sinistro do qual 
participem dois ou mais veículos, a indenização será 
paga pela Sociedade Seguradora do respectivo veí-
culo em que cada pessoa vitimada era transportada. 

§ 1º Resultando do acidente vítimas não transpor-
tadas, as indenizações a elas correspondentes serão 
pagas, em partes iguais, pelas Sociedades Segurado-
ras dos veículos envolvidos.

§ 2º Havendo veículos não identificados e iden-
tificados, a indenização será paga pelas Sociedades 
Seguradoras destes últimos. 

Art . 7º A indenização, por pessoa vitimada, no 
caso de morte causada apenas por veículo não iden-
tificado, será paga por um Consórcio constituído, obri-
gatoriamente, por todas as Seguradoras que operarem 
no seguro objeto da presente lei. 

§ 1º O limite de indenização de que trata este 
artigo corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor estipulado na alínea a do artigo 3º da presente lei.

Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 
veículo não identificado, com seguradora não iden-
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tificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 
casos por um consórcio constituído, obrigatoriamen-
te, por todas as sociedades seguradoras que operem 
no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

§ 1o O consórcio de que trata este artigo poderá 
haver regressivamente do proprietário do veículo os 
valores que desembolsar, ficando o veículo, desde 
logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada 
a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, 
leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) estabelecerá normas para atender ao paga-
mento das indenizações previstas neste artigo, bem 
como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras 
participantes do Consórcio.

Art . 8º Comprovado o pagamento, a Sociedade 
Seguradora que houver pago a indenização poderá, 
mediante ação própria, haver do responsável a impor-
tância efetivamente indenizada.

Art . 9º Nos seguros facultativos de responsabi-
lidade civil dos proprietários de veículos automotores 
de via terrestre, as indenizações por danos materiais 
causados a terceiros serão pagas independentemente 
da responsabilidade que for apurada em ação judicial 
contra o causador do dano, cabendo à Seguradora o 
direito de regresso contra o responsável. 

Art . 10. Observar-se-á o procedimento sumarís-
simo do Código de Processo Civil nas causas relati-
vas aos danos pessoais mencionados na presente lei.

Art . 11. Terá suspensa a autorização para ope-
rar no seguro obrigatório de que trata o artigo 2º, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas na legislação 
específica, a Sociedade Seguradora que infringir as 
disposições desta lei. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Art. 11. A sociedade seguradora que infringir as 
disposições desta Lei estará sujeita às penalidades 
previstas no art. 108 do Decreto-Lei no 73, de 21 de 
novembro de 1966, de acordo com a gravidade da ir-
regularidade, observado o disposto no art. 118 do re-
ferido Decreto-Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

Art . 12. O Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que 
atendam ao disposto nesta lei.

§ 1o O Conselho Nacional de Trânsito implantará 
e fiscalizará as medidas de sua competência, garanti-
doras do não licenciamento e não licenciamento e não 
circulação de veículos automotores de vias terrestres, 
em via pública ou fora dela, a descoberto do seguro 

previsto nesta lei. (Incluído pela pela Lei nº 8.441, de 
1992)

§ 2o Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho 
Nacional de Trânsito expedirá normas para o vencimen-
to do seguro coincidir com o do IPVA, arquivando-se 
cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, 
bem como fazer constar no registro de ocorrências 
nome, qualificação, endereço residencial e profissional 
completos do proprietário do veículo, além do nome da 
seguradora, número e vencimento do bilhete ou apólice 
de seguro. (Incluído pela pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores 
de vias terrestres. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

§ 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica ao 
produto da arrecadação do ressarcimento do custo 
descrito no § 3o. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

§ 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de Da-
nos Pessoais causados por veículos automotores de 
vias terrestres. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

§ 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica 
ao produto da arrecadação do ressarcimento do cus-
to descrito no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Art . 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados o Decreto-lei nº 814, de 4 de 
setembro de 1969, e demais disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153º da Inde-
pendência e 86º da República. – ERNESTO GEISEL  
– Severo Fagundes Gomes.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 108, DE 2012

Altera o § 1º do art. 841 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho para determinar 
que a notificação, no processo trabalhista, 
seja feita diretamente ao reclamado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 841 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 4.542, 
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de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 841.  ..............................................
§ 1º A notificação será feita, por serviço 

postal, diretamente ao reclamado, devendo o 
agente postal exigir recibo. Se o reclamado 
criar embaraços ao seu recebimento, ou não 
for encontrado, far-se-á a notificação por edi-
tal, inserto no jornal oficial ou no que publicar 
o expediente forense, ou, na falta, afixado na 
sede da Vara ou Juízo.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A notificação, pela qual se convoca a juízo o re-
clamado ou o interessado, a fim de se defender, é, sem 
dúvida alguma, peça fundamental para a validade de 
todo processo que, se não cumprida adequadamente 
pode ensejar a decretação de sua nulidade.

Exigência indispensável para a formação de re-
lação processual válida e regular, ela pode ser opera-
cionalizada em três etapas: pelo correio, por oficial de 
justiça ou por edital.

Os artigos 841 e 774 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), em nosso entendimento, deixam claro 
que a citação ou notificação via postal, no processo 
trabalhista, deve ser feita diretamente ao interessado, 
nunca a um terceiro. Ao entregar a notificação, o agente 
postal exigirá recibo do reclamado, a fim de que o ato 
tenha o caráter pessoal determinado pela lei.

Depreende-se, todavia, do Enunciado nº 16, do 
Tribunal Superior do Trabalho, que não há necessida-
de de a notificação ser feita pessoalmente. Em con-
sequência, a notificação é considerada realizada com 
a simples entrega do registro postal no endereço da 
parte, podendo até ser depositada na caixa postal do 
reclamado.

Ora, essa prática pode ensejar que o reclamado, 
por não ter conhecimento da ação, seja julgado, em 
razão do art. 844 da CLT, à revelia, por absoluto des-
conhecimento da ação ajuizada contra ele.

Estamos convencidos de que a medida favorece a 
estabilização das expectativas legítimas da sociedade 
por um Judiciário efetivamente justo, razão pela qual 
nossa iniciativa é da mais alta relevância, pois visa a 
evitar que pessoas e empresas sejam condenadas 
pela justiça trabalhista sem nunca saber que pesava 
sobre elas uma reclamação.

Com efeito, uma situação na qual o cidadão pode 
ser surpreendido a qualquer momento por uma conde-

nação é francamente contrária à justa aspiração social 
por uma condição de segurança jurídica.

Por esses motivos, esperamos contar com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação deste projeto. – 
Senador Ivo Cassol.

LEGISLAÇÃO CITADA:

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 841 – Recebida e protocolada a reclama-

ção, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou 
do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tem-
po, para comparecer à audiência do julgamento, que 
será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.

 § 1º – A notificação será feita em registro pos-
tal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao 
seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a no-
tificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que 
publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na 
sede da Junta ou Juízo.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo 
à última a decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Vamos retornar aos oradores inscritos.
Pela ordem de inscrição, Senador Mário Couto, 

que falará pela liderança da Minoria e terá a palavra 
por vinte minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª. 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu tenho o tempo 
regimental de vinte minutos, não é isso?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª pode ver que está marcado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado. Escutei 
a senhora falar cinco minutos. Obrigado, Presidenta.

Estive aqui, Senadores, na semana passada, 
falando que o PT e os partidos que dão apoio ao Go-
verno Federal estavam eufóricos com a instalação de 
uma CPI: a CPI do Cachoeira. Vi a movimentação e a 
alegria de todos os partidos que apóiam o Governo. 

Voltei, semana passada, a esta tribuna e disse 
que eu colocaria a minha mão no fogo se não esti-
vesse o PT envolvido nesse escândalo do Cachoeira.

Disse eu que meteria a mão no fogo se o PT 
não se arrependesse da instalação dessa CPI. E não 
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deu outra. Estão segurando a CPI. Eles se arrepen-
deram de fazer o movimento da CPI. O PT até então 
estraçalhou todas as CPIs que foram montadas neste 
Senado e no Congresso Nacional. Não evoluiu nenhu-
ma CPI. Fizeram o que quiseram com os Senadores, 
humilharam os Senadores, não deixaram os Senado-
res cumprirem com as suas obrigações regimentais e 
constitucionais. Como viram uma forma inicial de apurar 
irregularidades de governos do PSDB, imediatamente 
correram para a CPI do Cachoeira. Mal sabiam que lá 
estava o PT de novo, lá estava o Governador do Dis-
trito Federal. Eles se arrependeram porque lá está a 
Delta, a Delta apadrinhada do PT, a Delta que mais 
deu dinheiro para a campanha do PT em toda a his-
tória deste País! Essa empreiteira que está trilionária, 
que ganha todas as licitações deste País, as grandes 
licitações de milhões e bilhões de reais. Só dá Delta 
no pedaço, Brasil! Essa empresa está enrolada até a 
alma em fraudes de licitação. Mal sabia o governo que 
ia se enrolar inteirinho.

Estão tentando esfriar, estão tentando deixar o 
tempo passar. Eu queria ver se o governo tinha cora-
gem, brasileiros e brasileiras, de colocar isso a limpo. Eu 
queria que o governo dividisse o poder dessa CPI com 
a oposição. Eu queria ver se o governo teria coragem 
de colocar pelo menos como relator dessa comissão 
alguém da oposição. Eu queria ver se o governo teria 
coragem de colocar, pelo menos na mesa, alguém da 
oposição. Não tem coragem. 

O PT, o governo vai comandar essa CPI. Ele 
não tem como voltar atrás. Eles já estudaram todos 
os métodos para arquivar essa CPI, para que ela não 
tenha o seu início. 

Não dá mais para voltar atrás! Eles cantaram e 
“descantaram” aqui, não podem voltar atrás. Ela tem 
de prosseguir. Mas eles estão dando uma trégua; es-
tão esperando que os fatos se esfriem, para que, mais 
tarde, rapidamente, possam mandar arquivar.

A oposição vai brigar. A oposição, Senador Paim, 
vai brigar na apuração desses fatos. A sociedade bra-
sileira quer, a sociedade brasileira pede. Chega, Bra-
sil! Nós não aguentamos mais corrupção neste País. 
O povo brasileiro não aguenta mais corrupção neste 
País. A todo o momento, espoca corrupção neste País. 
A todo o momento, há um escândalo relacionado ao 
governo. Não se aguenta mais! A população brasileira, 
que paga quase R$1,5 trilhão em impostos, que clama 
por uma saúde melhor, que clama por uma educação, 
que quer uma rodovia melhor, portos, aeroportos, en-
fim, sociedade querida do Brasil, vê o seu dinheiro ser 
corrompido pelo poder público.

Não há instituição neste País, brasileiros! Não 
há mais! Não há mais uma instituição neste País que, 

dentro dela, não esteja o germe da corrupção! O PT 
criou o germe neste País, o germe histórico que jamais 
a Nação brasileira vai esquecer. Foi o partido que mais 
cometeu corrupção na história deste País. 

A história deste País vai lembrar sempre deste 
partido, vai lembrar sempre que o PT foi o parido que 
mais levou dinheiro do bolso do brasileiro através da 
corrupção. E agora, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
até a Ideli! Até a Ideli! 

Ei! Ideli, minha querida Ideli, onde está você? 
Você que combatia a corrupção aqui. Você que dizia 
que era séria, Ideli! Você que ia para todas as comis-
sões e lá mostrava seriedade. Sinceramente, Ideli, eu 
acreditava em ti. 

Até rimou, não foi, Senador Paulo Paim? Sincera-
mente, Ideli, eu acreditava em ti. Tu levaste as lanchas 
do meu Estado, Ideli. 

Levou a lancha do Pará, Paim! Fala com a Ideli, 
Paim, para devolver as lanchas do meu Estado. O meu 
Estado é pesqueiro, Paim. O meu Estado, Paim, está 
sofrendo as consequências de pescadores que fazem 
da pesca uma irregularidade. A pesca está acabando 
no meu Estado, que precisava dessas 23 lanchas para 
fiscalizar. Aí surge a Ideli, a Ideli que sentava bem ali –, 
já rimou de novo –, a Ideli, Paim, que sentava bem ali, 
que me olhava. Tenho certeza de que não gostava de 
mim, porque aqui eu falo a minha sinceridade, Paim. 
E a Ideli fez uma licitação fraudulenta...

Olha, Paim, como é que se licitam lanchas pes-
queiras no Distrito Federal? Aqui não tem mar, Paim. 
Aonde a Ideli ia colocar 23 lanchas para patrulhar em 
Brasília o quê, Paim? 

Pedro Taques, o que a Ideli ia patrulhar em Bra-
sília, no lago? O que é que a Ideli ia patrulhar neste 
lago que tem aqui em Brasília? Pelo amor de Nossa 
Srª de Nazaré! Pelo amor de Nossa Srª de Nazaré! 
R$32 milhões! R$150 mil para os cofres do PT para 
a campanha. Oh partido corrupto! Oh partido sangui-
nário! Sanguinário, porque o povo brasileiro sofre, o 
pescador brasileiro ainda tem a sua casa de barro e 
o seu telhado de palha, o seu chão ainda é chão de 
areia, de terra. E é a esse pescador brasileiro pobre, 
arruinado, maltratado que a Ideli roubou. É desse povo 
brasileiro que a Ideli, com a sua corrupção, tirou o di-
nheiro, porque essas lanchas iam para o Maranhão; 
essas lanchas iam para o Pará para fiscalizar a pesca 
e dar dignidade àquele que quer ganhar o seu dinheiro 
corretamente com o seu suor. 

Ó Ideli, querida Ideli, como é que tu fazes um pa-
pel desses? Logo tu, Ideli, que dizias que eras séria? 

Agora, vai eu pedir uma CPI da Ideli. Eu não 
consigo nem 20 assinaturas, quanto mais 27. Aliás, 
nós estamos tão perdidos neste País! A corrupção 
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se alastrou em todos os órgãos, em todos os órgãos 
deste País. Já estão dizendo pela rua – não sei se é 
brincadeira ou se é verdade da população –, mas eu 
li em um carro, eu vinha de casa hoje pela manhã, mi-
nha nobre Presidenta, e eu li atrás de um carro: “Vote 
para Presidente da República no Cachoeira do PT.” Eu 
acho que isso é brincadeira. Eu não acredito. E ai eu 
fiquei pensando que é tanta corrupção que este PT já 
cometeu nesta Nação, meu querido Pedro Taques, que 
não é difícil de acreditar nisso.

Pedro, é toda semana! Eu digo aqui ao Brasil: 
quase toda semana eu venho a esta tribuna. É rarida-
de o dia que eu não venho a esta tribuna. 

Mas toda semana chamo a atenção, digo à po-
pulação brasileira: meu querido Brasil, na próxima se-
mana é outro escândalo. Digo ao Brasil hoje: daqui a 
15 dias, País, é outro escândalo. É outra Ideli que vai 
surgir aqui.

Quase todas as lideranças petistas já foram acu-
sadas. Quase todos os nomes grandes do PT já estive-
ram envolvidos em corrupção. Peguem desde a época 
do Waldomiro e esse escândalo do bicheiro Cachoei-
ra; ele vai pegar o Waldomiro para cá. Vocês vão ver, 
Nação brasileira, as empreiteiras. 

Essa CPI vai ser boa se o PT deixar, se a Presi-
dente Dilma deixar. Se a Presidente Dilma deixar, essa 
CPI vai mostrar ao Brasil quem é o PT de verdade. O 
brasileiro já sabe, mas muitos ainda duvidam da qua-
lidade, do tipo de partido que é o PT.

Mas a história, o que acontece no dia a dia, o 
que acontece todas as semanas, o que acontece to-
dos os meses ninguém pode negar. Nunca houve tanta 
corrupção neste País, brasileiros e brasileiras. Nunca 
houve tanta corrupção neste País! Se formos contar 
os escândalos, eles já passam de mil. Historicamente, 
em nenhuma administração, em nenhuma presidência, 
seja de que partido for, já aconteceu tanta corrupção 
como na administração do PT.

Deixa, Dilma, a oposição assumir um cargo nessa 
CPI. Deixa, Dilma! Sempre disse aqui, Pedro, desde o 
primeiro dia em que cheguei aqui neste Senado, que 
este País está numa ditadura política. Nós estamos 
numa ditadura política, Pedro. O Governo faz o que 
quer de nós. A oposição é uma minoria nesta Casa. 
A situação, que representa o Governo, é totalmente, 
quase que na sua totalidade, Pedro, submissa ao Go-
verno, atende à retribuição dos favores que o Governo 
faz, seja por meio de cargos públicos, seja por meio 
de emendas. Seguem, religiosamente, o Governo; não 
seguem o povo brasileiro. O Governo petista faz o que 
quer. O Governo petista é capaz de abafar essa CPI em 
24 horas. O Governo petista é capaz de colocar para 

ser apurado só aquilo que quiser; deixar, por exemplo, 
as empreiteiras que servem ao PT de fora. 

Nós temos de lutar, nós temos de fazer valer a 
oposição brasileira. Temos de ir fundo nessa CPI, nes-
sa CPI que o próprio Governo quis. A única CPI levada 
a sério aqui neste Senado e no Congresso Nacional 
foi a CPI do Mensalão, a dos Correios. De lá para cá, 
centenas de CPIs foram abertas e rasgadas, mostrando 
a corrupção no Partido dos Trabalhadores. Elas foram 
rasgadas pela maioria e jogadas no lixo. Participei de 
uma e fiquei altamente decepcionado, Pedro, e prometi 
a mim mesmo que jamais participaria de CPIs. Passei 
minhas noites estudando, verificando os fatos, questio-
nando, mostrando para a sociedade a corrupção des-
se partido. No final, Pedro, quando houve a votação 
– e eles são maioria – brincaram, riram e rasgaram a 
CPI. Rasgaram e jogaram no lixo. Por quê? Por que, 
Pedro? Porque estamos numa ditadura política neste 
País. Pedro, se você apresentar um projeto de lei hoje, 
jamais vai ver o seu projeto aprovado. Você não vai ver 
o seu projeto nunca aprovado, porque o seu projeto 
jamais vai chegar a esta Mesa, porque todos os dias 
o que mais você discute aqui são matérias que vêm 
marcadas pelo Governo, que não são...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar Senador, por favor. Um minuto 
para V. Exª encerrar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Um 
minuto é muito tempo. Agradeço a V. Exª.

Minha nobre Presidenta, o PT, queiram ou não 
queiram; queiram ou não queiram, Presidenta, o PT fica 
na História deste País como o partido que implantou 
o germe da corrupção, que constitucionalizou a cor-
rupção neste País, que decretou definitivamente que 
todos os políticos do PT tenham liberdade de roubar, 
tenham liberdade de burlar o povo brasileiro, e a eles 
nada aconteceu e nada vai acontecer até hoje.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
para me despedir Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não, agora encerrado. V. Exª já falou 21 minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
para me despedir.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
quero dizer até logo, Brasil.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então diga.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não, obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, diga, pode dizer, diga, está aí ligado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Cal-
ma, não me trate assim. O que é isso, doutora!

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com platéia, ele piora. Calma, não façam nada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Cal-
ma. A senhora é apenas Presidenta. Não é mandona. 
A senhora é Senadora igual a mim, igualzinho a mim. 
Então, não me mande e não fale alto...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Exatamente, no exercício da Presidência, o 
senhor tem um minuto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Trate-me com a mesma educação com que a tratei. 
Respeite-me como Senador da República. Só quero 
um minuto agora para dizer à senhora que me respei-
te, porque sou Senador igual à senhora.

Está brava porque falo do partido dela!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
Senador Gim Argello, fale do outro microfone, 

porque esse microfone está com problema.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª 
Presidente.

Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Se-
nadores, demais ouvintes, senhores da imprensa, 
agora, terminou a reunião do nosso Bloco. Com mui-
to orgulho, faço parte do Bloco União e Força, que 
se dirige à Mesa, para entregar as treze assinaturas 
referentes à participação do Bloco na instalação da 
CPMI. Participaremos dessa CPMI e de todas as CPIs 
se houver uma decisão comum de todos os Partidos 
que compõem o Bloco União e Força: o Partido da 
República (PR), o glorioso Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB) e o Partido Social Cristão (PSC). Faze-
mos a entrega formal das assinaturas de todos os 
integrantes do Bloco, que, por unanimidade, pedem 
a instalação da CPMI.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O próximo orador inscrito é o Senador Paulo 
Bauer, a quem concedo a palavra por vinte minutos. 
(Pausa.)

Não estando S. Exª presente aqui, concedo a 
palavra ao Senador Cícero Lucena. (Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Angela Portela. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, que 
permutou com o Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Fa-
rias. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
senhores telespectadores e ouvintes da TV Senado e 
da Rádio Senado, cinco desejos estão na pauta dos 
brasileiros: mais segurança, mais emprego, mais edu-
cação, mais saúde e mais transparência nos gastos 
públicos. Para falar sobre transparência, venho hoje 
a esta tribuna.

Srª Presidenta, no dia 29 de março deste ano, 
apresentamos o Projeto de Lei do Senado nº 76, que 
foi subscrito por mim, pelo Senador Randolfe Rodri-
gues, pelo Senador Casildo Maldaner e pela Sena-
dora Angela Portela e que regulamenta o direito dos 
consumidores de serem informados sobre tributos e 
impostos que eles pagam quando compram um bem 
ou um serviço. A verdade é que queremos segregar 
o valor dos impostos dos produtos que compramos e 
que consumimos. Essa não é uma novidade, nem es-
tou propondo algo difícil de ser alcançado. O direito à 
transparência já existe no § 5º do art. 150 da Constitui-
ção Federal. Portanto, é direito de todos nós sabermos 
quais os impostos que pagamos.

Na verdade, muito se fala da nossa carga tribu-
tária, que está entre as mais elevadas do mundo. A 
nossa carga tributária se situa entre o que pagam os 
canadenses e entre o que pagam os alemães. Portan-
to, não é uma carga tributária pequena.

Esta Casa discute esse assunto. Esta Casa e 
também a sociedade brasileira desejam reduzir a carga 
tributária. No entanto, esse Projeto, na verdade, preten-
de revelar para a sociedade brasileira que, neste País, 
todos pagam imposto, até por que os impostos sobre 
o consumo são impostos indiretos, pois vêm escondi-
dos no valor final dos produtos que consumimos. Não 
é o primeiro projeto de lei que apresento nesta Casa 
na tentativa de revelar à sociedade os impostos que 
pagamos, tampouco sou o único Senador, legislador 
do Senado ou da Câmara, que insiste na necessidade 
de revelar esses impostos para a sociedade. Foram 
vários os projetos que tramitaram e que tramitam hoje 
com esse intuito, mas que esbarram num problema 
gravíssimo. É também desejo desta Casa mudar essa 
variedade de impostos e de taxas que os brasileiros e 
as brasileiras pagam.

Portanto, a maioria dos projetos apresentados 
nesta Casa pecou por ser inexequível na hora de se-
parar, nos supermercados ou nos shoppings, o valor 
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dos impostos do valor do produto, porque a maioria 
dos projetos contemplava todos os impostos. Na verda-
de, em torno de quinze a dezesseis impostos incidem 
sobre os produtos que consumimos. Alguns desses 
projetos já passaram aqui, foram aprovados pelo Se-
nado e estão aguardando pauta da Câmara Federal, 
mas também cometem o mesmo pecado. É possível 
aprovar uma lei segregando impostos de produtos que 
seja impossível de ser executada, porque será impos-
sível para os varejistas calcularem essa cascata de 
impostos que incide sobre o consumo, sobre o valor 
final dos produtos.

Depois de analisar todos os projetos, inclusive o 
do Senador Casildo Maldaner, que segue essa mesma 
direção, e o do Senador Randolfe Rodrigues, chega-
mos à conclusão de que teremos de reduzir e definir 
o número de impostos para legislar e para segregá-los 
dos produtos de consumo. E, de todos os impostos que 
pagamos, que são quinze ou dezesseis, escolhemos 
cinco impostos que incidem diretamente no valor final 
dos produtos ou dos serviços.

Há três impostos federais – o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), o Imposto de Importação 
e a Cide-Combustíveis – que nós queremos segregar 
do valor dos produtos. A ideia é a de que os postos de 
gasolina separem o valor do litro da gasolina da inci-
dência do ICMS e da Cide, para completar o valor final 
do produto. Essa é a nossa intenção. A mesma coisa 
se daria com o IPI; com o Imposto de Importação; com 
o imposto estadual, o ICMS, que é o imposto que mais 
arrecada no País e que vem embutido nos produtos; e 
também com o imposto municipal, que é o ISS.

A ideia é que, aprovando uma lei como essa – 
que é possível, sim, porque eu tive o cuidado de dis-
cutir, de conversar com contadores, de conversar com 
empresários, de consultar os empresários para ver a 
viabilidade de um projeto dessa natureza, e eles me 
confirmaram que sim, que é possível anunciar o valor 
do produto sem a incidência desses impostos, e assim 
torná-los didáticos –, a sociedade possa, pelo menos 
em cima desses cinco impostos, compreender que 
paga uma carga tributária alta.

Srª Presidenta, esta Casa, o Congresso Nacional 
não pode deixar de atender essa reivindicação elemen-
tar daqueles que sustentam o Estado, daqueles que 
tiram quase cinco meses das suas energias, do seu 
esforço para sustentar o Estado brasileiro.

É difícil colocar todos os impostos? Não é difícil. 
É impossível segregar todos os impostos do valor do 
produto, mas esses cinco impostos que incidem dire-
tamente sobre o valor final dos produtos, em relação 
a esses não há dificuldade nenhuma para executar, 

uma vez aprovada essa lei, e daríamos uma enorme 
satisfação à sociedade brasileira, 

Há uma reivindicação nesse sentido do empre-
sariado, até porque, quando os preços sobem, o vilão 
é sempre o comerciante, é sempre o empresário. Na 
verdade, quando se extrai a carga fiscal, a carga tribu-
tária dos produtos de consumo, reduz-se enormemen-
te o preço das mercadorias. Essa é uma preocupação 
que aflige o conjunto da população. 

Muitos dos contribuintes vêm bater à porta dos 
nossos gabinetes, manifestam-se nas ruas por onde 
andamos, nos aeroportos, enquanto aguardamos o 
avião. É queixa do motorista de táxi, do empresário, 
do trabalhador. Portanto, chegou a hora de dar uma 
satisfação à sociedade brasileira, aos trabalhadores e 
às trabalhadoras. Conversei com inúmeros empresá-
rios que não se opõem de maneira nenhuma. Aliás, 
desejam que isso aconteça.

Aqui, em Brasília, alguns postos de gasolina já 
expõem um cartaz com os impostos incidentes so-
bre os combustíveis. Do ponto de vista didático, da 
cidadania, ainda é pouco. É fundamental separar o 
valor do produto do valor do ICMS e da Cide (Con-
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Só 
aí vamos ter mais de 20% que incidem diretamente 
em cada litro de combustível que usamos em nos-
sos veículos.

Uma vez estabelecida essa regra, transformada 
em lei, isso iria complementar um aspecto fundamen-
tal: esses tributos são arrecadados pela Presidenta 
da República, pelos governadores e pelos prefeitos. 
E nós, desta Casa, aprovamos a Lei Complementar 
nº 131, promulgada em 2009, que torna obrigatória a 
exposição em tempo real de todas as receitas e des-
pesas públicas e de todos os entes – federal, estadual 
e municipal; do Legislativo, do Judiciário e do Executi-
vo. No entanto, é evidente que as leis em nosso País 
levam tempo amadurecendo, levam tempo para que 
definitivamente se firmem, e a lei da transparência, de 
que tenho orgulho de ter sido autor, transformou-se em 
lei e fez uma longa caminhada.

O Governo Federal tem, no seu portal da trans-
parência, cumprido rigorosamente aquilo que a lei de-
termina. No entanto, várias instituições ainda resistem, 
o que é normal, mas a sociedade precisa mobilizar-se. 
Para que a sociedade entenda melhor a exigência com 
a transparência dos gastos públicos, é fundamental sa-
ber os impostos que pagam. Portanto, o Projeto de Lei 
do Senado nº 76, em que demos entrada há 15 dias, 
inicia sua tramitação aqui, nesta Casa. Conversei com 
o Senador Delcídio do Amaral, para que escolha o mais 
rápido possível o relator, a fim de que possamos abrir 
o debate, promover audiências públicas para aprimorar 
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o projeto, para que daqui saia um projeto com amplas 
possibilidades de ser executado, de ser cumprido por 
todos os empresários e comerciantes do País.

Nós estabelecemos nesse projeto de lei uma cláu-
sula que trata da publicidade; e, na publicidade, também 
a obrigação de separar as ofertas, segregando esses 
impostos que incidem nos produtos. Portanto, na hora 
em que nós assistimos a uma propaganda na televi-
são, oferecendo um carro, oferecendo uma televisão, 
nós vamos tomar conhecimento do valor do produto; 
e só depois, então, serão agregados os impostos que 
incidem nesse produto.

Portanto, a minha expectativa é a de que esse 
projeto possa tramitar nesta Casa o mais rapidamente 
possível, para atender esse desejo da sociedade bra-
sileira de tomar conhecimento dos impostos, principal-
mente dos impostos indiretos, que incidem de forma 
sorrateira nos produtos que consumimos.

Eu acompanhei uma dona de casa num super-
mercado. Uma família grande. Ela estava com dois 
carrinhos de compras. Pedi a ela que me permitisse 
calcular o valor dos impostos, no caso o ICMS e mais 
dois outros impostos, o PIS e o Cofins. Ela, então, 
permitiu-me que a acompanhasse. Fiz todos os cál-
culos, e, numa compra de R$640, ela estava pagan-
do R$140 de impostos. Quando mostrei isso a ela, a 
senhora se assustou, e a reação dela foi esbravejar 
contra os políticos.

Não vou tirar a razão dela, mas o problema é 
que ela não tinha conhecimento de que, nos produ-
tos que ela semanalmente comprava para sua famí-
lia, ali estavam embutidos em torno de 10%, 12% ou 
um pouco mais de impostos, pagos diretamente. Eu 
estava falando em produtos de gêneros alimentícios, 
de produtos essenciais. Em torno de 10% a 12%, ela 
entregava nas mãos do Poder Público. Ela passou a 
esbravejar, inclusive comigo, por ser um político que 
fazia essa pesquisa com ela. 

Senador Casildo, eu o ouço. 
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Senador Capiberibe, eu quero enaltecer a luta de V. 
Exª, a pertinência em lutar por esse tema. No ano pas-
sado, apresentamos esse projeto da transparência da 
carga tributária, pois, em Santa Catarina, os diretores 
lojistas, os jovens empreendedores perguntavam como 
é que podiam fazer para saber quanto é que se paga, 
como é que faziam para ter conhecimento do quanto, 
de um produto, recolhe-se aos órgãos públicos, para 
saber quanto se está se pagando. Geralmente, a co-
munidade, o povo, o cidadão, o consumidor não tem 
conhecimento, como diz V. Exª. Apresentamos essa 
proposta aqui, no Senado. Foi daqui, foi de lá. Apre-

sentamos. Qual não é, para nós, a satisfação, quando 
eis que, da vinda de V. Exª, com todo direito – sofreu 
para voltar para cá, depois de vencer os obstáculos 
todos de que sabemos –, a primeira coisa de V. Exª 
foi pensar também nessa tese! V. Exª, lá do Norte do 
Brasil, e nós, do Sul, coincidentemente, com o mesmo 
pensamento. Apresentou a proposta, subscrita também 
pelo Senador Randolfe e, se não estou equivocado, 
pela Senadora Angela Portela. Eu fui convidado para 
subscrever também. Eu fiquei muito feliz por conhecer 
a luta de V. Exª, e que ocorra o que for melhor. Se é 
para diminuir para quatro impostos, os principais, como 
pensa V. Exª, para que seja possível transcrever, num 
documento fiscal, quanto é que se está pagando, para 
onde vai esse dinheiro, tudo bem. O produto vale isso, 
mas esses outros valores são todos de encargos, de 
impostos; para saber quanto é que se arrecada, para 
saber o quanto se está pagando, contribuindo, até 
para o consumidor fiscalizar mais: “Espere aí! Nisso 
aqui está o meu dinheiro também, porque paguei. Fui 
à venda, comprei e paguei por isso”. Então, quero cum-
primentá-lo por ser um destemido. Como diz aquele 
adágio popular, água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura. Vamos lá. O senhor tem um aliado lá do 
extremo sul com V. Exª, para seguirmos, com os cole-
gas, nessa caminhada. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – O 
Senador Casildo Maldaner é autor desse projeto, junto 
com o Senador Randolfe Rodrigues e com a Senadora 
Angela Portela. Somos nós quatro os autores desse 
projeto. Os quatro tinham ideias muito semelhantes, 
muito parecidas, e compromisso com o contribuinte, 
com aqueles que pagam imposto.

Há necessidade de revelar a todos aqueles que 
sustentam o Estado brasileiro a carga tributária, para 
que tomem conhecimento e para que exerçam de fato 
o controle social do Orçamento público.

Estou acompanhando, aqui, as conferências so-
bre transparência, e, agora, em maio, brevemente, nos 
dias 18 e 20 de maio, se não me engano, haverá a 
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle 
Social. Já vencemos a etapa municipal, a estadual e, 
agora, chegamos à conferência nacional. 

Eu quero fazer o registro de que hoje, pela manhã, 
foi aberta uma grande conferência, com a presença 
da Secretária Hillary Clinton e da Presidenta Dilma. 
Falaram sobre transparência, sobre a necessidade 
de revelar à sociedade aquilo que o Estado arrecada 
e também aquilo que o Estado gasta.

Nós demos grandes avanços. O Brasil deu gran-
des avanços.
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(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
O Estado brasileiro deu grandes avanços (fora do mi-
crofone). Agora, há a necessidade de que a sociedade 
se mobilize e exerça, de fato, efetivamente, o controle 
social dos gastos públicos.

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

SP) – Obrigada, Senador Capiberibe.
Quero dar boas-vindas aos visitantes da Fiesp, 

da Federação das Indústrias do meu Estado.
Muito bem-vindos ao Senado Federal!
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim, pela 

liderança do seu Partido, o PV.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Presidente, gostaria que me inscrevesse 
pelo PSB, para falar como líder.

Obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não. Nós temos, depois, o Senador Lin-
dbergh. V. Exª é o próximo.

Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, senhores e senhoras 
que nos ouvem nas galerias e que nos assistem pela 
TV Senado, as crianças são o futuro de uma nação, 
está no inconsciente coletivo. Prefiro acreditar que as 
crianças precisam ter no presente a garantia de um 
bom futuro. Não é aceitável colocar a situação de inú-
meros brasileirinhos e brasileirinhas num patamar do 
que ainda está por vir, sem que pensemos no que está 
acontecendo aqui e agora.

Por isso, Srª Presidente, trago a esta tribuna a 
temática de uma infeliz realidade de muitas de nossas 
crianças e adolescentes: a exploração sexual infanto-
-juvenil.

De acordo com a pesquisa mais recente da Se-
cretaria Nacional de Direitos Humanos – SDH, o meu 
Estado, o Rio Grande do Norte, tem o maior índice 
brasileiro de exploração sexual infanto-juvenil. Foram 
comprovados 19,31 casos de exploração sexual para 
cada 100 mil habitantes. À primeira vista pode pare-
cer pouco, mas não é, sobretudo porque o fenômeno 
da exploração sexual infanto-juvenil, em sua grande 
maioria, ocorre de maneira velada e oculta. Portanto, 
possivelmente esses dados são subnotificados, dada 
a característica nefasta desse modus operandi.

O levantamento dos dados da Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos foi feito através de um mapea-
mento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de 

crianças e adolescentes nas rodovias federais do Bra-
sil e contou com o inestimável apoio do Departamento 
da Polícia Rodoviária Federal. Nele, constatou-se a 
existência de 110 pontos de vulnerabilidade à prática 
da exploração sexual infanto-juvenil no Rio Grande 
do Norte. Desses, 47 foram considerados críticos; 30 
são de alto risco; 28 são de médio risco; e 5 de baixo 
risco. Uma outra característica apontada na demons-
tração dos dados é que, desse total, 78 pontos foram 
encontrados na zona urbana, enquanto que 32 foram 
na zona Rural. 

Nessa mesma pesquisa, a Secretaria de Direitos 
Humanos comprovou casos de exploração sexual em 
937 Municípios brasileiros. Em percentuais, isso signi-
fica que em 17% do nosso território existe essa prática 
vergonhosa e que precisa ser coibida.

Outros Estados brasileiros tiveram nesse mapea-
mento mais pontos vulneráveis do que o Estado do Rio 
Grande do Norte, como, por exemplo: o Paraná, com 
168 pontos; o Rio Grande do Sul, com 154 pontos; a 
Bahia, com 148 pontos; Minas Gerais, com 133 pontos; 
Goiás, com 117. Entretanto, os índices que colocam o 
Rio Grande do Norte em primeiro lugar no ranking da 
exploração sexual infantil dizem respeito às denúncias 
– e posteriores flagrantes – feitas ao Disque 100, um 
serviço da Secretaria dos Direitos Humanos vinculado 
ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

Para se ter uma ideia, entre os anos de 2003 e 
2011, foram registradas, nesse serviço, 52 mil denún-
cias de violência sexual contra crianças e adolescen-
tes. E só nos três primeiros meses de 2012 foram re-
gistradas 4.205 denúncias dessa prática. São dados 
alarmantes. 

Imaginem os senhores e as senhoras que crian-
ças e adolescentes muitas vezes são mantidos em 
seu próprio domicílio numa espécie de cativeiro, sendo 
explorados sexualmente por adultos inescrupulosos, 
e que essas crianças e esses jovens conseguem ter 
acesso a um telefone, ligam para o número 100 da Se-
cretaria de Direitos Humanos e promovem a denúncia. 
No entanto, muitas vezes, não se consegue chegar ao 
endereço e muitas vezes não se consegue salvar essa 
criança ou esse adolescente que está sendo utilizado 
como objeto sexual de criminosos. 

Esse elevado número de denúncias revela a face 
triste da realidade cruel à qual estão submetidas nos-
sas crianças e adolescentes; por outro lado, demons-
tra não só o repúdio e a desaprovação da sociedade, 
mas, sobretudo, a coragem e a disposição de enfrentar 
essa prática abominável.

A Secretaria dos Direitos Humanos tem como 
meta erradicar a exploração sexual de crianças e 
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adolescentes. A meta nos foi dita pela própria Minis-
tra Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, 
durante audiência na Comissão de Direitos Humanos 
– CDH, da qual faço parte. O combate à exploração 
sexual será um dos focos do Plano Brasil sem Misé-
ria. Para isso, será necessário uma série de medidas, 
como, por exemplo, a implantação de Conselhos Tu-
telares em todos os Municípios brasileiros. São essas 
instituições os instrumentos que mais fazem valer o 
estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, que, aliás, em julho deste ano completa 22 anos 
de sua sanção.

Quero ressaltar também, Srªs e Srs. Senadores, 
o trabalho diuturno de inúmeras organizações não 
governamentais espalhadas pelo Brasil, importantes 
aliadas no combate e enfrentamento da violência e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Do 
trabalho incansável e sempre vigilante das Promo-
torias de Defesa da Criança e do Adolescente, bem 
como das Varas da Infância, espalhadas por todo o 
território nacional. 

Srªs e Srs. Senadores, tenho por esta causa uma 
atenção especial. Ainda no meu primeiro mandato, 
como Deputado Estadual, presidi a Frente Parlamen-
tar de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, 
onde participamos de muitas ações vigorosas ao lado 
do Ministério Público e de organizações não governa-
mentais, com o objetivo de fortalecer a rede de enfre-
tamento desse crime horrendo. 

Aqui no Senado Federal, apresentei um projeto de 
lei criando um cadastro nacional contendo informações 
sobre pessoas julgadas e condenadas por crimes contra 
crianças e adolescentes. Esse projeto de lei objetiva, 
principalmente, traçar o perfil dos infratores, a fim de 
disponibilizá-lo, através de um sistema em rede, para 
todo o Brasil, de maneira que instituições tais como 
Varas Criminais e da Infância e Adolescência, Dele-
gacias Especializadas, Conselhos Tutelares, Juizados 
da Infância, Ministério Público, dentre outras, tenham 
acesso a dados importantes como antecedentes cri-
minais, perfil psicológico, critérios biotipológicos, sinais 
de relevância e fotografia. Essas informações podem 
ser de grande valia para diminuir a recidiva de crimes 
dessa natureza.

No meu entendimento, e por isso a propositura 
desse projeto de lei, é que o Cadastro Nacional de 
Pessoas que Violaram o Direito das Crianças com Vio-
lência ou por Abuso Sexual será um instrumento de 
extrema importância na proteção das nossas crianças 
e jovens brasileiros.

Faço este pronunciamento hoje, Srª Presidente, 
em função dos dados que acabo de citar e para cha-
mar a atenção de todos nós para este dado muito sé-

rio, uma estatística muito grave, que envergonha todo 
o povo brasileiro, toda esta Nação.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Saúdo a Srª Karina Silva, Vice-Prefeita do Mu-

nicípio de Amargosa, na Bahia, aqui presente – seja 
muito bem vinda ao Senado Federal –; o Sr. Antonio 
Clóvis Andrade Sampaio, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Amargosa; e os Vereadores Reinaldo Sousa 
e Marcos Paulo Andrade. Sejam muito bem vindos ao 
plenário do Senado Federal.

Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, pelo 
tempo regimental.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Senadores, quando o debate dos 
royalties se iniciou neste Senado Federal, eu dizia que 
tínhamos que fazer o debate sobre o pacto federativo. 
São muitos os temas: Fundo de participação dos Es-
tados - o Congresso Nacional, até o final do ano, tem 
que criar critérios objetivos para a distribuição do FPE 
-, comércio eletrônico, dívida dos Estados, Resolução 
nº 72. São vários temas, Srª Presidente. Infelizmente, 
aqui, naquele momento, no plenário do Senado, nós, 
Senado Federal, não entendemos o que estava acon-
tecendo. Impuseram uma derrota aos Estados do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo. O projeto agora está 
na Câmara dos Deputados. Começa a crescer agora, 
no Senado Federal, o sentimento de que essa reforma 
tributária fatiada nada mais é do que atacar Estados 
de forma fatiada.

Hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, foi votada a Resolução 72. Por 13 votos 
a 12, 12 Senadores pediram o adiamento da votação 
para que existisse a possibilidade de construção de 
consenso.

Primeiro, quero dizer que há um clima extrema-
mente majoritário nesta Casa em relação à Resolu-
ção nº 72. 

Nós sabemos que é necessário proteger a nossa 
indústria. Não é justo um produto importado pagar me-
nos imposto do que um produto produzido em nosso 
País. Nós sabemos que, quando a Presidente Dilma 
fala em tsunami monetário, desse novo momento da 
economia no mundo inteiro, dessa competição global 
predatória, é necessário proteger a nossa indústria. 
Há um consenso neste Senado Federal quanto a esse 
tema. Só que há outro debate misturado nesse debate 
que é o debate da Federação. E aqui tem havido muita 
inabilidade por parte do Governo Federal. Há condição, 
sim, de a Presidenta Dilma chamar os governadores 
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para uma discussão em cima de todos esses pontos, 
inclusive da dívida dos Estados! 

Amanhã, estão querendo votar aqui, no afoga-
dilho, a Resolução 72. Devo dizer aos Srs. Senadores 
que, se aprovarem a Resolução 72 amanhã, acabou 
a discussão de dívida dos Estados! E eu quero cha-
mar a atenção dos Senadores porque esta é a Casa 
da Federação! Os senhores, nós representamos os 
nossos Estados! Nós representamos os Estados da 
Federação! E nós temos que fazer esse debate de 
forma calma, de forma serena.

Em relação à dívida dos Estados, já fiz aqui mui-
tos pronunciamentos falando dos números. O Estado 
de Minas Gerais, do Senador Aécio Neves, a dívida, 
em 1997, era de R$17 bilhões; pagou R$18 bilhões, 
e é de R$55 bilhões, uma dívida que se está transfor-
mando em dívida impagável!

Eu cito – e nós sabemos – que, no ano passado, 
os Estados pagaram juros entre 17,3% a 20,3%, porque 
era IGPDI mais 6% a 9% – o IGPDI estava em 11,3%. 
Vários Senadores nesta Casa apresentaram proposta 
em relação à dívida dos Estados. Eu apresentei, mu-
dando o indexador para TJLP, falando do alongamento 
do perfil da dívida e falando também da diminuição do 
comprometimento da receita corrente líquida.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Lindbergh?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Claro, Senador Aécio Neves.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª, 
mais uma vez, traz ao debate no Senado Federal aquele 
que, para mim, é o mais relevante de todos os temas 
que aqui vem sendo tratado, até porque muitas das 
mazelas por que passa o País hoje são decorrentes da 
fragilização da Federação. A Federação é hoje – sabe 
V. Exª, Senador Lindbergh, digno e grande represen-
tante do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa – uma 
expressão vazia, solta numa folha de papel. O Brasil 
caminha, e caminha a passos largos, para se trans-
formar num Estado unitário. E V. Exª, coerente com o 
discurso que tem feito aqui neste plenário, mais uma 
vez hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, aler-
tava para aquilo com que também eu concordo – eu, 
Senador de Oposição; V. Exª, um Senador do PT, da 
base do Governo. Portanto, isso mostra que nem tudo 
está perdido. Temos uma convergência muito grande 
no nosso sentimento de que matérias que dizem res-
peito à Federação, como a distribuição dos royalties, 
não apenas do petróleo, mas também os royalties mi-
nerais; questões referentes à renegociação da dívida 
dos Estados; questões referentes à repactuação do 
Fundo de Participação dos Estados, que teremos que 
rever até o final deste ano; além da questão referente 

à Resolução nº 72 deveriam estar todas sendo discu-
tidas num amplo projeto, um projeto que tivesse como 
objetivo final o fortalecimento da Federação, portanto 
dos Estados e Municípios brasileiros. V. Exª teve hoje, 
mais uma vez, uma posição corajosa na Comissão de 
Assuntos Econômicos. E o que nós ali buscávamos 
não era discordar da Resolução nº 72 – é necessá-
rio, sim, que esse privilégio seja superado –, mas é 
absolutamente necessário, é absolutamente urgente 
que seja garantida previamente aos Estados que terão 
perdas uma transição adequada. Foi isso que propus 
com a emenda que teve a simpatia de V. Exª, e nin-
guém perde nada, se nós tivermos mais alguns dias 
para que esse entendimento possa surgir e nós não 
fiquemos com o ônus de, na Casa da Federação, criar 
uma distorção maior do que aquela que ainda existe, 
Senador Lindbergh.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Aécio Neves, eu falava aqui no início que, por 
dever de coerência, eu tinha que subir à tribuna porque 
fiz isso na discussão dos royalties. Nessa discussão, 
apesar de não atingir o Rio de Janeiro, eu me sinto no 
dever de lançar os mesmos argumentos do debate do 
pacto federativo. 

E queria chamar a atenção dos Srs. Senadores 
também para o que eu falava desde as questões dos 
royalties. Vocês sabem que agora nós tivemos isenção, 
e a Presidenta Dilma, tomando medidas que tem que 
tomar para proteger nossa indústria, deu uma série 
de isenções de IPI. Essas isenções de IPI impactam 
fortemente os Estados e Municípios. Nós tivemos a 
Emenda 29, que foi aprovada, e a Emenda 29 dá ou-
tras atribuições aos Estados e Municípios. Nós tivemos 
o piso dos professores, que também dá novas atribui-
ções a Estados e Municípios. É esse debate que eu 
chamo aqui, esse é o debate mais do que oposição 
versus situação. 

Nós somos, volto a dizer, representantes da Fe-
deração, dos nossos Estados. Temos o dever cons-
titucional de defender os nossos Estados e a Fede-
ração. E a Federação está desequilibrada, Senador 
Jorge Viana. Está desequilibrada! Só para se ter uma 
ideia, das receitas arrecadadas em 2008, a União 
ficou com 68%; Estados, 27%; Municípios, 5%. Das 
receitas disponíveis em 2008, 54%, União; Estados, 
27%; Municípios, 19%!

O que está acontecendo é isto: aumentam as 
atribuições de Estados e Municípios e, na verdade, 
cada vez mais, aumentam as contribuições que não 
são repartidas pelos Estados e Municípios. Este não é 
um debate de situação e oposição. Este é um debate 
desta Casa, da Casa da Federação.
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Em relação à dívida dos Estados, devo dizer 
que houve uma reunião do Confaz e, nessa reunião, 
os secretários, por unanimidade, aprovaram um pro-
jeto do Senador Francisco Dornelles, projeto de que 
eu sou relator. Fui designado pelo presidente da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Presidente Delcídio 
do Amaral. Esse projeto do Senador Dornelles mexe 
no estoque da dívida. Ele recalcula a dívida usando 
o IPCA no período para trás. Então, recalcula todo o 
estoque da dívida; coloca um valor pré-fixado para o 
futuro, um valor de 3%.

Eu, sinceramente, não entendi a proposta do 
Governo em indexar com a Selic o título das dívidas 
estaduais, porque o Governo está fazendo um grande 
esforço, e nós aplaudimos muito essa posição do Go-
verno de desindexar a remuneração dos seus títulos. 
O Governo fez esse esforço, mudou o perfil da dívida 
pública, um grande acerto. Então, nós não conseguimos 
entender essa lógica da indexação com a Selic, que é 
um instrumento de política monetária. Está baixando. 
Amanhã vai haver reunião do Copom, e queremos que 
baixe, e vai baixar, mas, em algum momento, pode su-
bir, se a inflação estiver pressionando. Então, não dá 
para indexar pela Selic. Também é errado indexar com 
o IPCA. Eu vi alguns projetos falando: “Isso é errado, 
porque não podemos indexar à inflação”.

Srs. Senadores, é hora de esta Casa mostrar a 
sua força. Não é para derrotar o Governo; é para for-
çar uma negociação dos Estados da Federação com 
a União. Os Estados estão em situação de penúria!

A gente presenciou, um mês atrás, mais de 14 
governadores vindo aqui conversar com o Presidente 
José Sarney. E é por isso, por coerência, que eu tive a 
minha posição, e nesse debate da questão federativa 
vou continuar mantendo as minhas posições, de que 
a gente tem que discutir, com mais calma e de forma 
conjunta, todo esse tema.

Está faltando uma boa política; está faltando 
uma política consistente. E o meu conselho à Presi-
denta Dilma é que convoque os governadores para 
essa conversa.

Na quinta-feira, Senador Jorge Viana, está vindo 
para Brasília uma delegação de governadores para 
conversar sobre dívidas dos Estados, organizada pelo 
presidente da comissão, Cândido Vaccarezza. Na sex-
ta-feira, o Governador do Rio Grande do Sul, Tarso 
Genro, está chamando também para outra reunião 
de governadores.

Passo para o Senador Jorge Viana, mas antes 
dizendo o seguinte: defender a Federação é defender 
a democracia. Não pensem esses gênios da política 
que estão conduzindo tudo isso desse jeito que isso 
não vai estourar. Vai estourar! Está faltando a boa po-

lítica. E é por isso que chamo a atenção dos nossos 
Pares: assumamos as nossas responsabilidades! Esta 
é a Casa da Federação.

Concedo o aparte ao Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Com prazer, 

meu caro Senador Lindbergh, peço este aparte a V. 
Exª, porque o Senado é a Casa da Federação. E esse 
é o tipo de assunto sobre o qual nos devemos debru-
çar todos os dias, porque vivemos num país continen-
tal, num país que tem uma integridade territorial, mas 
vivemos num país muito desigual. V. Exª é um digno 
representante do Estado do Rio de Janeiro. Um Esta-
do que foi capital, que teve lá na sua capital a capital 
federal durante muito tempo; um Estado que foi porta 
de entrada e de saída durante muito tempo, mas que 
também passou, nas últimas décadas, gravíssimas pri-
vações. Não fosse o empenho pessoal, o envolvimento 
direto do Presidente Lula, o Rio de Janeiro não teria se 
reerguido como está erguido hoje. O Governador Sérgio 
Cabral é um homem de sorte. O Prefeito da Cidade do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é um homem de sorte. 
Eles estavam no lugar certo, na hora certa, quando o 
Presidente Lula resolveu pôr o Rio de Janeiro numa 
posição de que não deveria ter saído. Mas sendo V. 
Exª do Rio de Janeiro, V. Exª é um estudioso desse 
tema da Federação, na busca de uma melhor distri-
buição dos impostos, numa equalização das dívidas e 
na busca de fazer o Brasil mais igual. Imagine eu que 
venho de um Estado que sempre foi tratado como um 
filho rejeitado da Federação, um Estado que não tem 
tantas posses do ponto de vista material, a não ser os 
seus recursos naturais que, de fato, é uma vantagem 
comparativa. Não nos maldizemos por conta disso. 
Mas nós dois fomos prefeitos, Senador. Estivemos na 
administração que está mais perto da sociedade, das 
pessoas. Sabemos o quanto é difícil ser prefeito neste 
País. Temos eleições municipais este ano. Se o Brasil 
não encarar definitivamente o debate sobre um novo 
pacto federativo, não vamos sair dessa armadilha pe-
rigosa em que estamos vivendo, que nos impõe, de 
tempos em tempos, discutir a dívida, de tempos em 
tempos, discutir o tamanho da desigualdade. Ela se-
gue crescendo e aumentando. Está na Constituição 
que temos de buscar uma igualdade regional, uma 
melhor distribuição. Está estabelecido. É só seguir a 
Constituição. Participei esta semana, juntamente com 
V. Exª, da instalação de uma Comissão de alto nível. 
Houve certo desencontro no debate. Alguns colegas, 
justamente, colocaram que as comissões ordinárias 
deveriam fazer a condução. Se é para esse assunto 
ganhar a ordem do dia nesta Casa, para ganhar a ro-
bustez no debate, que passe pela Comissão de alto 
nível para que, depois, possa chegar às comissões 
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ordinárias da Casa. Mas é muito importante. Encer-
ro, dizendo: V. Exª está trazendo um debate da maior 
importância. Somos da base do Governo, mas, antes 
de tudo, somos um Senador da República do Brasil. 
Temos de representar nossos Estados e buscar fa-
zer do Brasil uma melhor federação. E não tem como 
fazê-lo – principalmente porque estamos vivendo um 
momento muito especial, um momento de crescimen-
to econômico com inclusão social – se não aprovei-
tarmos essa fase e fizermos esse repactuamento da 
República Federativa do Brasil. Parabéns! Associo-me 
às preocupações e aos desafios que V. Exª menciona 
da tribuna do Senado. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Agradeço muito o aparte do Senador Jorge Viana. Devo 
dizer que, ao contrário de algumas opiniões iniciais, 
sou um entusiasta dessa Comissão de Notáveis. Acho 
que virão contribuições importantes. Estive conversan-
do com Luís Roberto Barroso, grande constitucionalis-
ta brasileiro, com o Prof. Ives Gandra, com Everardo 
Maciel, com o Prof. Fernando Rezende. Não se pode 
discutir federação sem falar com o Prof. Fernando Re-
zende. O Ministro Jobim foi Ministro e ocupou todos os 
cargos nesta República: foi Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Relator da Constituinte. Acho que, de 
fato, esse debate pode ganhar peso. Estou convencido 
de que o Presidente Sarney – a quem desejamos aqui 
pronta recuperação – acertou na formação dessa Co-
missão de Notáveis. Inclusive, conversei com o Minis-
tro Jobim sobre a necessidade de um diálogo entre os 
Senadores. Ele me respondeu que era importante nós, 
Senadores, convocarmos, marcarmos essa reunião. 
Achei prudente. Já estamos conversando com alguns 
Senadores para fazermos essa discussão, essa troca 
de informações, sobre projetos do Fundo de Partici-
pação dos Estados, por exemplo. Estamos repletos 
de novos projetos. A cada dia, surge um novo projeto 
aqui nesta Casa. De forma que acho que a Comissão 
de Notáveis pode dar uma grande contribuição a esse 
debate do Pacto Federativo.

Concedo um aparte ao bravo Senador Ricardo 
Ferraço.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Meu caro Senador Lindbergh, primeiro, quero cum-
primentá-lo pela forma absolutamente coerente com 
que V. Exª tem se mantido neste tema, independen-
te de ser Senador da base ou não, independente de 
ser Senador do Partido dos Trabalhadores ou não, 
enfim, um compromisso maior com este que é um 
importante debate. O que me parece preocupante – 
e compartilho com o Senador Jorge Viana – é que 
precisamos criar um equacionamento para a questão 
temporal. Assim como V. Exª, acho que em bom tempo 

o Senador José Sarney tomou uma ótima iniciativa 
de compor essa comissão de notáveis. Ocorre que, 
enquanto a comissão de notáveis está debatendo te-
mas da maior relevância, nós estamos votando. Em 
tramitação na Câmara, a Lei dos Royalties; em tra-
mitação no Senado, para ser votado amanhã, o PRS 
72, que altera profundamente os Estados federados. 
Por decisão do Supremo Tribunal Federal, até o final 
do ano, o Congresso Nacional, não apenas o Sena-
do, terá que se manifestar em relação à edificação 
de novos critérios para o Fundo de Participação dos 
Estados. Ora, enquanto essa comissão de notáveis, 
composta por pessoas da mais elevada reputação, 
começa a estudar para colocar luz a esse tema, nós, 
Senadores vamos deliberando, vamos votando, e o 
que é pior, sem ter uma integração daquilo que es-
tamos votando. Estamos, na prática, mexendo num 
jogo de varetas e vamos tirando uma vareta aqui e 
uma vareta lá, sem fazer uma avaliação do impacto 
disso. Mas o que desejo mesmo, no encerramento 
da minha manifestação, é cumprimentar V. Exª por 
ter sido muito coerente, independente de o assunto 
ter impacto com o Estado que V. Exª representa. E 
V. Exª tem sido absolutamente coerente na defesa 
de que possamos sair da teoria, sair das palavras e 
efetivamente adotarmos medidas que possam fazer 
com que o Senado, como Casa da Federação, pos-
sa debater esse pacto tão importante para o nosso 
País. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Eu que agradeço a V. Exª Senador Ricardo Ferra-
ço. Só queria caminhar para conclusão do meu pro-
nunciamento, Senador Jorge Viana, levantando aqui 
o impacto. A Presidenta Dilma chamou, com muita 
propriedade, os principais industriais e empresários 
deste País para uma grande discussão sobre a neces-
sidade de aumentarmos os investimentos em nosso 
País. Pois bem, acho que há condição também, nes-
sa discussão da dívida dos Estados, da Presidenta 
chamar os governadores para esse grande esforço de 
ampliação da nossa capacidade de investimento. Aí, 
quando os governadores, através do Confaz, pedem 
a redução do comprometimento da receita corrente 
líquida para 9%, quero dizer que isso abre um espaço 
de investimento, Senador Jorge Viana. No Acre, por 
exemplo, de 130 milhões por ano. Isso é um grande 
espaço de investimento no caso do Acre. São Paulo, 
quase 5 bilhões. Temos aqui o número de cada um 
desses Estados.

Esse dinheiro que seria abatido desse paga-
mento, ou seja, o dinheiro que não seria pago men-
salmente teria que ser totalmente investido. E isso era 
um grande esforço. A gente sabe que obras por parte 
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dos Estados e dos Municípios significam injeção na 
veia do nosso PIB, do nosso crescimento. Então, acho 
que a proposta dos Governadores e dos Secretários 
de Fazenda, através do Confaz, é uma grande pro-
posta. Vai permitir que os Estados tenham possibili-
dade de fazer novos investimentos, neste momento, 
que o País precisa.

Senador Valadares, muito obrigado pelo aparte.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Senador Lindbergh Farias, eu gostei muito da 
participação de V. Exª hoje nas decisões que foram 
tomadas na Comissão de Assuntos Econômicos. V. 
Exª foi muito feliz, apesar de ser Senador de um Es-
tado que não tem os problemas do Espírito Santo 
e de Santa Catarina ou Goiás, mas bateu forte em 
cima de uma necessidade imperiosa que é o fortale-
cimento da Federação. Um assunto como aquele só 
pode ser tratado de forma consensual, de vez que 
a nossa Federação não faz distinção entre Estados. 
Todos nós somos iguais, não há uma hierarquia, um 
sobrepujando o outro. São Paulo, por exemplo, que é 
a maior potência econômica do Brasil, apesar da for-
ça que exerce na nossa economia, não pode ter uma 
posição que venha prejudicar os demais, haja vista 
que nós mesmos aqui no Senado representamos com 
três Senadores os nossos Estados. Por isso, seria de 
bom alvitre que assunto tão importante e tão grave 
demorasse mais um pouco, a fim de conseguirmos 
uma saída, uma saída com que todos ficassem satis-
feitos. Na verdade, todos manifestaram hoje, através 
de um divisionismo que achei grave para o Senador, 
uma votação que foi conseguida a duras penas pelo 
outro lado, de 13 a 12, significando dizer que algo 
está errado, que está faltando diálogo. E esse diálogo 
deveria estar acima de todo e qualquer interesse de 
outros Estados. Portanto, parabenizo V. Exª por essa 
posição coerente para evitar distorções que serão 
cometidas, sem dúvida alguma, para Estados que 
sofrerão com a queda da arrecadação, como Espírito 
Santo, Goiás e Santa Catarina.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Valadares, agradeço. Encerro a minha fala 
dirigindo-me ao Presidente da Mesa, Senador Pimentel, 
que é líder do Governo neste Congresso Nacional, a 
quem me dirijo para pedir respeito. V. Exª, como líder 
do Governo, tem de se impor pelos argumentos. Dar 
entrevista para dizer que vamos discutir em bancada... 
Não é trabalho de V. Exª atuar como bedel. Não tenho 
de dar satisfação nenhuma à bancada. Sou Senador da 
República pelo Estado do Rio de Janeiro, tenho respeito 

pelos meus eleitores. Sou Senador por um importan-
te Estado desta Federação, por isso faço questão de 
inquiri-lo publicamente. V. Exª, como líder do Governo, 
não tem o papel de ficar dando pito, dizendo que vai 
chamar para a bancada ou coisa alguma. Eu não lhe 
devo satisfação! Digo isso aqui a V. Exª porque estou 
atravessado com a posição de V. Exª hoje nos debates. 
Faço questão de dizer aqui na sua frente! V. Exª, como 
líder do Governo, saiba disto: aqui não há Senadores 
que têm medo de líder do Governo. Faço questão de 
deixar isso registrado. V. Exª se apequenou.

Durante o discurso do Sr. Lindbergh Fa-
rias, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Quero me dirigir ao Senador Lindbergh para 
dizer que temos uma bancada e que ali eu não atuava 
em nome do Governo; atuava em nome da bancada 
do nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores. Ao lon-
go da nossa história, aprendemos que discutimos as 
questões internamente. A partir dali, tiramos os nossos 
posicionamentos. Portanto, não retiro um milímetro da 
minha atuação na Comissão de Assuntos Econômicos 
nesta manhã.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-
dares, pela liderança do PSB.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Art. 14, Sr. Presidente. Fui citado e vou responder em 
um minuto.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Pois não.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do ora-
dor.) – Quero dizer que, antes de membro da base 
do Governo e antes de membro da sua bancada, eu 
sou Senador pelo Estado do Rio de Janeiro. E eu 
devo, sim, meus compromissos, minha responsabi-
lidade ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Quero 
que fique registrada minha discordância do procedi-
mento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Com a palavra o Senador Jayme Campos, 
em face da desistência do Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei muito 
rápido, Senador José Pimentel, Presidente em exer-
cício nesta sessão.

É com muita satisfação que comunico a este Ple-
nário que acabo de protocolar junto à Mesa proposi-
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ção legislativa de minha autoria, que institui o Fundo 
Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas.

Este Fundo destina-se ao financiamento de aju-
da pecuniária e treinamento profissional às mulheres 
que, em razão da violência doméstica, se separaram 
de seus cônjuges ou companheiros. Ou seja, trata-se 
de prestar a essas mulheres assistência efetiva, com 
auxílio financeiro e capacitação, de modo a garantir 
sua independência mediante a oferta de condições 
de renda e segurança para sua adequada inserção 
no mercado de trabalho.

Ao propormos o oferecimento desta bolsa tem-
porária, temos a convicção de estarmos libertando 
um enorme contingente de mulheres dos grilhões da 
dependência e da humilhação, dando-lhes novas opor-
tunidades de vida.

Diferente de uma ação alinhada às políticas me-
ramente assistencialistas, a medida proposta tanto dá 
o peixe quanto ensina a pescar. Estamos trazendo uma 
alternativa para um incontável número de mulheres 
que, em razão da dependência financeira, se mantêm 
aprisionadas a uma estrutura familiar violenta e falida. 
Por temerem a fome e a miséria, elas se acomodam 
em humilhações e agressões quase diárias. E a for-
ma de resgatar estas mulheres deste drama consiste 
em financiar o recomeço de uma vida digna para elas 
e seus filhos.

Dados da Organização Mundial de Saúde, sobre 
a incidência de violência física e sexual contra mulhe-
res oriunda de parceiros íntimos, dão conta de que 
sua incidência varia de 15% das mulheres no Japão a 
até, aproximadamente, 70% das mulheres na Etiópia 
no Peru. No Brasil, o índice é de 28,9% nas grandes 
cidades e de 36,9% no restante do país.

Daí a grande necessidade de amparar essas 
brasileiras vitimizadas por meio de um mecanismo 
que lhes propicie, a um só tempo, um mínimo para o 
sustento básico e uma perspectiva consistente de au-
tonomia pelo trabalho.

Nos termos propostos, essas vítimas da violência 
doméstica, depois da triagem e da devida assistência, 
passariam a receber o equivalente a um salário mínimo 
por 12 meses, período em que seriam treinadas pro-
fissionalmente, qualificadas e, com o apoio e incentivo 
do Estado, colocadas no mercado de trabalho.

Nosso projeto não vincula o benefício ao salário 
mínimo, já que existe uma vedação constitucional neste 
sentido. Assim, fixamos o valor de R$622,00, que será 
reajustado anualmente.

Como principal fonte dos recursos para a com-
posição do Fundo Nacional de Amparo a Mulheres 
Agredidas, estamos propondo 10% do recolhimento 

anual de multas penais. Para tanto, incluímos um § 3o 
ao art. 49 do Código Penal.

Dessa forma, ao indicar a origem dos recursos, 
certamente suficientes para a demanda projetada dos 
benefícios a serem concedidos, podemos estar tranqui-
los quanto à viabilidade da concessão, sem depender 
de renúncias fiscais e nem da boa vontade orçamen-
tária de nossos administradores.

Ao enviar cópias de nosso PLS às entidades 
de classe e às instâncias representativas da defesa 
dos interesses da mulher brasileira, além de solicitar 
o envolvimento direto da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, bem como dos órgãos governamentais 
e das organizações afins, no contexto da sociedade 
civil, estamos certos, Sr. Presidente, de contar com o 
apoio, não só dos ilustres Pares em ambas as Casas 
do Congresso, mas também das demais vozes da ci-
dadania, para o aperfeiçoamento e a rápida tramitação 
dessa matéria.

Da mesma forma, estamos convictos de que a 
elevada sensibilidade social e o justo espírito público de 
nossa Presidente Dilma Roussef estarão prontos para 
receber de braços abertos e rapidamente sancionar 
nossa proposta logo que aprovada por este Parlamento. 
E Deus queira que isso ocorra ainda em sua gestão.

De maneira, Sr. Presidente, que esta preocupa-
ção contida nesse projeto de lei ocorre todos os dias 
e minutos em nosso País. E as mulheres, como bem 
disse, muitas vezes, reféns, até pela comida e pela 
habitação, sujeitam-se a esses fatos que relatei diante 
desse projeto de lei.

Portanto, quero contar com o apoio dos demais 
pares desta Casa e também da Câmara Federal.

Quero encerrar dizendo que, com projetos como 
este, vamos diminuir o sofrimento de milhões de bra-
sileiras. Lamentavelmente, hoje, quando acontecem 
fatos como esses, não há nenhuma política pública 
destinada a que essa mulher possa ter uma união me-
lhor, sobretudo que ela possa ser mais independente e 
ter, com certeza, uma verdadeira cidadania construída 
em sua plenitude.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª, Senador José Pimentel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Eu que agradeço.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 

será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 109, DE 2012

Institui o Fundo Nacional de Amparo 
a Mulheres Agredidas (FNAMA) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado o Fundo Nacional de Amparo a 

Mulheres Agredidas (FNAMA).

§ 1º O fundo de que trata este artigo des-
tina-se ao financiamento de ajuda pecuniária 
e treinamento profissional a mulheres que, em 
razão da violência doméstica, se separaram 
de seus cônjuges ou companheiros. 

§ 2º A ajuda pecuniária mencionada no 
parágrafo 1º será concedida durante 12 (doze) 
meses em um montante igual ou superior a R$ 
622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), sen-
do o valor reajustado anualmente, de acordo 
com critérios a serem fixados na regulamen-
tação da lei.

§ 3º O treinamento profissional mencio-
nado no parágrafo 1º terá o objetivo de facili-
tar a recolocação das mulheres no mercado 
de trabalho. 

Art. 2º Constituem recursos do FNAMA:

I –10% (dez por cento) do recolhimento 
anual de multas penais, nos termos do que dispõe 
o artigo 49, § 3º do Código Penal (Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940);

II – doações oriundas de pessoas físicas 
e jurídicas;

III – contribuições dos governos e orga-
nismos estrangeiros e internacionais;

IV – o resultado de aplicações no mer-
cado financeiro, observada a legislação per-
tinente;

V – outros recursos que lhe sejam des-
tinados.

Art. 3º O artigo 49 do Código Penal (Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 

“Art. 49  .................................................
 ..............................................................
§ 3º 10% (dez por cento) do recolhimen-

to anual de multas será transferido ao Fundo 
Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas 
(FNAMA). (NR)”

Art. 4º O fundo de que trata esta lei será admi-
nistrado pela Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res (SPM).

Art. 5º Os contribuintes poderão deduzir, do im-
posto devido na declaração do Imposto sobre a Renda, 
as doações feitas ao FNAMA, desde que comprovadas 
mediante recibos.

Parágrafo único. As deduções mencionadas no 
caput estarão sujeitas às condições e limites fixados 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 6º O FNAMA será regulamentado pelo Po-
der Executivo.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É um absurdo que, em pleno Século 21, ainda 
tenhamos que propor políticas de proteção às mulhe-
res, às crianças e às minorias étnicas ou religiosas. 
No entanto, tais medidas são necessárias. Basta um 
olhar mais cuidadoso para encontrarmos os números 
aterradores da violência imposta às mulheres. 

Relatório da World Health Organization, de 2010, 
apresenta dados sobre a incidência de violência física 
e sexual contra mulheres oriunda de parceiros íntimos. 
A incidência dos dois tipos de violência varia de 15% 
das mulheres no Japão a até aproximadamente 70% 
na Etiópia e no Peru. No Brasil, a incidência é de 28,9% 
nas grandes cidades e de 36,9% no restante do país¹. 

Neste sentido, prezados pares, gostaria de propor 
um projeto de lei que crie uma alternativa para aquelas 
mulheres que, em razão da dependência financeira, 
encontram-se aprisionadas a uma estrutura familiar vio-
lenta e falida. Por temerem a fome e a miséria, elas se 
acomodam a humilhações e agressões quase diárias.

Portanto, proponho a criação de um fundo, nos 
mesmos moldes do Programa Bolsa Família, que con-
siga resgatar estas mulheres deste drama, financiando 
o recomeço de uma vida digna para elas e seus filhos. 

Estas vítimas da violência doméstica, depois da 
triagem e da devida assistência, passariam a rece-
ber o equivalente a um salário mínimo por 12 meses, 
período em que seriam treinadas profissionalmente, 
requalificadas e, com o apoio e incentivo do Estado, 
recolocadas no mercado de trabalho.

O projeto não vincula o benefício ao salário mí-
nimo, já que existe uma vedação constitucional neste 
sentido. Assim fixamos o valor de R$ 622,00, que será 
reajustado anualmente. 

1 World Health Organization. Preventing intimate partner and sexual 
violence against women  - Taking action and generating evidence.  
Table 1, p. 13. Geneva, 2010.
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Como o FNAMA beneficia vítimas da violência 
doméstica, julgamos por bem incluir, entre suas fontes 
de recursos, dez por cento do recolhimento anual de 
multas penais. Para tanto, incluímos um parágrafo 3º 
ao artigo 49 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940).

O Fundo será administrado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM), ficando o Poder 
Executivo encarregado de regulamentá-lo. 

Para atrair doações do setor privado, incluímos 
no projeto um incentivo fiscal. Segundo condições e 
limites a serem fixados pela Secretaria da Receita 
Federal, os contribuintes poderão deduzir do imposto 
devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, as 
doações feitas ao FNAMA. – Senador Jayme Campos.

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Assuntos Econô-
micos, cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – A Presidência recebeu a Mensagem n° 29, de 
2012 (n° 137/2012, na origem), pela qual a Senhora 
Presidenta da República solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente 
a até US$100 milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, entre o Estado de Pernambuco 
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), em apoio ao Projeto Pernambuco 
Rural Sustentável (ProRural III).

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro 
Sr. Presidente José Pimentel, que preside esta ses-
são, colegas Senadores e Senadoras, encaminho à 
Mesa do Senado Federal dois requerimentos, ambos 
com fundamento no art. 222 do Regimento Interno. No 
primeiro, requeiro voto de aplauso ao sertanista José 
Carlos dos Reis Meirelles, por haver dedicado uma 
vida inteira à proteção e defesa da vida e da cultura 
dos povos indígenas em território brasileiro, especial-
mente dos índios isolados, que são um patrimônio do 
nosso País e da humanidade. Faço isso por estarmos 
na semana do índio. 

Sr. Presidente, houve uma sessão especial nes-
te plenário, na segunda-feira, em que tive a oportuni-
dade de me fazer presente. Faremos também, depois 

de amanhã, dia 19, todos que têm compromisso com 
a causa indígena, o registro da história desse povo, 
história que se confunde com a de todos nós.

Outro requerimento que passo à Mesa do Se-
nado, à direção dos trabalhos, também com funda-
mento no art. 222 do Regimento Interno do Senado 
Federal, peço voto de aplauso à Comissão Pró-Índio, 
instituição criada em fevereiro de 1979, que, pelo seu 
exemplo de trabalho em defesa da cidadania dos po-
vos indígenas nas diversas áreas – educação, saúde, 
cultura, meio-ambiente e produção –, merece essa 
moção de aplauso.

Faço isso, Sr. Presidente, porque, no caso do 
Acre, quando o tema é a questão indígena, o Acre é 
uma referência no nosso País. Primeiro pelos movi-
mentos sociais, pelas organizações que, como a CPI, 
que tendo à frente Verinha, Terri e tantos outros que 
passaram por ali trabalhando ao longo desses anos to-
dos, estabeleceram as bases de uma política, que, sob 
o meu ponto de vista, deveria ser institucionalizada e 
incorporada à política para os povos indígenas no País.

A CPI tem uma história muito bonita. Quando 
assumi o Governo, em 1999, imediatamente esta-
belecemos parcerias para consolidar o Programa de 
Formação dos Agentes Comunitários Indígenas de 
Saúde, dos Professores Indígenas e também dos 
Agentes Agroflorestais. 

A CPI acumulou um know-how, um conhecimento, 
a partir da busca e do respeito ao conhecimento das 
populações indígenas.

É bom registrar que, graças a esse trabalho que 
foi levado a diante...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-
nador Jorge Viana...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois 
não, meu caro Senador Inácio.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB - CE) – Se 
V. Exª me permitir...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT - AC) – Claro 
que lhe permito.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB - CE) – V. Exª 
está falando de nações nativas...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT - AC) – Faço 
a interrupção para, com satisfação, passar a palavra 
a V. Exª.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB - CE) – Es-
tamos recebendo aqui um povo que tem uma história 
extraordinária, que é o povo vietnamita, no sentido de 
defender não só o seu povo, mas o seu território, o 
seu espaço, com a sua cultura, com a sua arte, com a 
sua ciência, com a sua luta, principalmente. Está aqui 
conosco uma comitiva de vietnamitas que nos visitam, 
com o Vice-Presidente, o Dr. Nguyen Van Lang, que 
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é Vice-Ministro de Ciência e Tecnologia e preside a 
Associação de Amizade Brasil/Vietnã, no Vietnã. En-
tão, com a licença de V. Exª e do nosso Presidente, eu 
gostaria de fazer o registro desta visita, que é muito 
importante. Eles estão fazendo tratativas com o Go-
verno do Brasil. O Senador Jorge Viana, que está na 
tribuna, está exatamente comentando sobre os nossos 
povos, os povos originários do nosso País. Então, nada 
mais oportuno, com as nossas escusas, interrompê-lo 
numa hora tão oportuna no discurso que V. Exª profere 
neste instante. Então, eu queria agradecer e fazer o 
registro dessa comitiva de vietnamitas que nos visita. 
Muito obrigado. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT - AC) – Muito 
obrigado. Eu é que tenho a honra de, durante a minha 
fala, poder ceder o meu tempo para que V. Exª regis-
tre a presença, aqui no Senado Federal da República 
Federativa do Brasil, de uma comissão de irmãos vie-
tnamitas. Posso obviamente dizer que não só V. Exª e 
a Senadora Vanessa estão bem acompanhados por 
esse povo irmão, que é um povo que despertou sem-
pre a atenção do mundo inteiro por sua determinação 
em ser o condutor de seu próprio destino, mas eu 
devo dizer que esta comitiva está muito bem acolhida 
e acompanhada por V. Exª e por essa querida Sena-
dora, que é a Senadora Vanessa. 

Então, sejam bem-vindos. 
Muito obrigado.
Sr. Presidente, a CPI – Comissão Pró-Índio do 

Acre – ajudou a construir, primeiro, o reconhecimento 
dos povos indígenas no Acre. Hoje, 14% do território 
acriano estão na mão de quem deveria estar: dos po-
vos indígenas. Hoje, a CPI trabalha com oito povos 
indígenas em 17 terras indígenas no Estado. 

Fico orgulhoso de poder dizer desta tribuna, junto 
a um querido companheiro como V. Exª, Senador José 
Pimentel, que, graças ao trabalho que fazemos com 
os Agentes Agroflorestais, com os Agentes de Saúde 
e especialmente com os Professores Indígenas, com 
metodologia, com currículo apropriado, desenvolvido 
a partir de uma parceira com a Comissão Pró-Índio, 
neste ano, só neste ano, 150 indígenas vão alcançar 
o nível universitário, o nível superior no Acre. 

Isso é a demonstração de uma política continuada, 
que começou comigo – nunca sonhei ser Governador 
do Acre e o governei durante oito anos, por dois man-
datos –, que teve sequência com o grande educador e 
grande Governador Binho Marques, e que agora segue 
adiante com o Governador Tião Viana.

No outro requerimento com moção de aplauso 
de que trato do sertanista José Carlos Meirelles Júnior. 
Ele é uma espécie de Irmãos Villas Bôas do Acre. Eu, 
desta tribuna, elogiei os que trabalharam no projeto do 

filme “Xingu” e que tão bem expuseram para o Brasil 
uma história, uma saga tão bonita dos Irmãos Leo-
nardo e Cláudio Villas Bôas – obviamente liderados 
por Orlando –, que são parte da história bonita dos 
sertanistas no Brasil.

O Acre tem a honra de ter como acreano por 
adoção José Carlos Meirelles. E aqui, do Senado, por 
conta de uma vida dedicada aos povos indígenas, à 
luta da causa indígena, mas, especialmente, uma luta 
dedicada a proteger os índios, com quem ele nunca 
teve a oportunidade de conversar, que são os índios 
isolados... Eu, particularmente, tive a oportunidade, 
ainda no começo da década de 2000, de fazer, com o 
Meirelles, uma das viagens mais importantes da minha 
vida. Depois de um dia inteiro de viagem, com mais 
duas horas e meia de voo de Rio Branco até uma pe-
quena pista de pouso no meio da floresta, sobrevoamos 
a área dos povos isolados e vimos, pela primeira vez 
foram fotografados, os índios isolados no Acre. Tínha-
mos um repórter da revista Época, o Ronald Freitas, 
um jornalista, e o certo é que essa imagem ganhou 
força, e, mais recentemente, numa outra expedição, foi 
fotografado um número ainda maior de índios isolados.

Mas hoje os dados apontam que, graças ao tra-
balho do Meirelles, um digno funcionário da Funai, que 
merece todo tipo de aplauso e de reconhecimento, a 
população dos índios isolados no Acre cresce. Pelo 
número de roçados, pela plantação que tem, pelo 
número de casas e malocas, entendemos que há ali 
uma população perto de 500 índios, que vivem inde-
pendentemente daquilo que achamos que é impres-
cindível para a vida.

O Meirelles há alguns anos, eu ainda estava no 
governo, por conta da ocupação desordenada do ter-
ritório peruano, sofreu um ataque dos índios isolados. 
Ele recebeu flechadas no rosto, e foi salvo por um 
verdadeiro milagre. Na época, houve uma operação 
de guerra conduzida pelo Senador Tião Viana, pelo 
Edgar de Deus, por todos nós. Ele foi retirado do pos-
to avançado, na foz do rio Xinane, e sobreviveu, mes-
mo tendo levado flechadas no rosto. Logo que voltou, 
esteve comigo no governo, e eu lhe perguntei: “Mei-
relles, e agora, você sai da área?” Ele imediatamente 
respondeu: “Não, eu vou voltar para seguir com minha 
missão para proteger aquele povo. Eles mandaram o 
recado que estão sentido a pressão aumentar, mas eu 
sigo defendendo e vou voltar para lá imediatamente”. 

Então, esses são os dois requerimentos que apre-
sento Sr. Presidente. Espero que possam ser votados 
com a maior brevidade. 

O Senador Suplicy me pede um aparte, e eu o 
atendo com muita satisfação.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Jorge Viana, eu queria fazer um aparte 
tanto sobre a notícia que nos dá sobre os índios no 
Acre como sobre o seu pronunciamento de ontem tão 
entusiasmado. No último domingo, fui assistir ao filme 
Xingu, que V. Exª, de maneira tão comovente, comen-
tou ontem. Quero transmitir a todos os brasileiros a 
que nos assistem que esse é um filme notável, que 
retrata uma experiência formidável, para pessoas de 
qualquer idade, para os jovens que estão querendo 
saber como fazer suas vidas ganharem muito senti-
do. As experiências dos irmãos Villas Bôas, tão bem 
retratadas no filme de Cao Hamburger, são, desde a 
primeira até a última cena, comoventes, mexem com 
nosso estado de espírito, com nossa alma, com nosso 
coração. Eu quero acrescentar alguns elementos, por-
que acho que todos os Senadores e Senadoras vão 
apreciá-lo, vão gostar muito dele. Mas quero também, 
como V. Exª, recomendá-lo a todas as pessoas, aos 
brasileiros e às pessoas no exterior, que assistam a 
esse filme tão fantástico. 

Logo que os irmãos Orlando, Cláudio e Leonar-
do viram a notícia de que haveria uma expedição na 
região do Xingu, resolveram se inscrever e, como ob-
servaram na fila que quase todos os peões que esta-
vam se inscrevendo eram pessoas de educação muito 
precária, eles disseram que também não sabiam ler e 
escrever, que não tinham instrução, mas que queriam 
se inscrever. Então, para lá foram e, obviamente, des-
tacaram-se, porque tinham maior conhecimento. Mas, 
desde a primeira vez em que encontraram os índios 
do Xingu, aproximaram-se deles de maneira a que o 
encontro acabasse sendo pacífico, e todos os passos 
que deram foi no sentido de ajudar a formação do Par-
que Nacional do Xingu. Notem que eles começaram 
em 1943 e foi apenas em 1961, durante o governo do 
Presidente Jânio Quadros, que finalmente foi reconhe-
cida aquela aspiração de formar o Parque Nacional do 
Xingu, que existe até hoje e está, conforme retrata o 
filme ao final, muito bem conservado. Portanto, a de-
cisão que eles recomendaram ao governo do Brasil 
de reservar aquela área para que os índios, inclusive 
de outras áreas, pudessem estar ali foi acatada, todo 
o empreendimento foi realizado com extraordinário 
sucesso. Então, quero aqui também enaltecer o filme 
e cumprimentá-lo por ter feito o registro ontem – era 
minha intenção fazê-lo, mas cheguei um pouquinho 
depois do encerramento por causa do atraso do avião. 
Mas hoje faço o registro em aparte a V. Exª, como ir-
mão nesse importante registro.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero, 
para concluir, registrar meus cumprimentos não ape-
nas a Cao Hamburger, mas a Fernando Meirelles, a 
Andrea Barata Ribeiro, a Bel Berlinck, a Elena Soarez, 
a Anna Muylaert, que conheço e cumprimento muito, 
a Adriano Goldman, Cassio Amarante, Patrícia Faria, 
Cecília Homem de Mello, Francisco Accioly, Gustavo 
Giani, Beto Villares, enfim, a todos. Peço para registrar, 
se V. Exª permite,...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Por favor. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...a fi-

cha completa dos que participaram da produção desse 
formidável filme, que merece muitos prêmios nos mais 
diversos festivais onde será apresentado. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Senador Suplicy, caro colega, com sua sensibi-
lidade, óbvio. Faço meu também o encaminhamento, 
para que possamos fazer constar, nos Anais do Senado 
Federal, o nome de todos os que ajudaram a construir 
esse filme, que, de fato, aproxima os brasileiros; que 
nos faz ter um olhar que deveríamos ter sempre para 
a história e a vida dos nossos povos indígenas. 

Na Semana do Índio, às vésperas do dia 19, Dia 
do Índio, é muito importante que, aqui do Senado, fa-
çamos esse registro, essa homenagem a todos que 
dedicam sua vida à causa indígena.

Mas eu queria, então, Sr. Presidente, agradecendo 
o aparte do Senador Suplicy mais uma vez, trazer aqui 
um outro tema, já que no plenário temos o Senador 
Sérgio Petecão, o Senador Anibal Diniz. 

Hoje, pela manhã, na Comissão de Meio Am-
biente, Fiscalização e Controle, tivemos a presença 
do Ministro Edison Lobão, de Minas e Energia. E eu 
fiz alguns questionamentos ao Ministro sobre a situa-
ção da grave crise que nós, há alguns anos, estamos 
vivendo, quando o assunto é fornecimento de energia 
ou preço da energia em Rio Branco e nos municípios 
do Estado.

Estou aqui encaminhando um requerimento pe-
dindo informações, com fundamento no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno, combinado com o disposto no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal. Que sejam soli-
citadas ao Sr. Ministro de Minas e Energia as seguin-
tes informações. E aqui um conjunto de informações:

Qual o plano de investimento na rede de distri-
buição de energia na capital, Rio Branco, e demais 
Municípios, respectivos custos e prazo de execução 
e conclusão? 

Quando a segunda linha de transmissão Rondô-
nia–Acre estará pronta?

Quando a energia limpa das hidrelétricas do rio 
Madeira, Santo Antonio e Jirau farão parte do sistema 
de fornecimento de energia do Estado do Acre?
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Quais são os critérios adotados na definição das 
tarifas ao consumidor?

O que justifica o Estado do Acre ter uma das ta-
rifas de energia mais caras do Brasil e quais são as 
medidas que serão adotadas para diminuir os valores 
atuais das tarifas?

O aproveitamento de energia limpa na hidrelétrica 
do Madeira pela linha de transmissão para o Estado do 
Acre possibilitará a diminuição das tarifas cobradas? 
É uma pergunta.

Qual o custo megawatt/hora da geração de ener-
gia no sistema Acre/Rondônia, que atende a capital 
do Acre e demais Municípios interligados por esse 
sistema? E quais os custos da geração de energia 
nos Municípios do Acre que pertencem ao sistema 
elétrico isolado?

Faço isso acompanhado de uma justificativa, 
porque sei que é esse o desejo de todos os acreanos.

O Senador Sérgio Petecão, conterrâneo, pede um 
aparte, mas eu o concederei em breve. Eu só queria, 
para ir um pouco mais adiante, Senador, destacar que 
eu disse para o Ministro que nós temos uma energia 
cara e ruim no Acre. Os prejuízos da população são 
incalculáveis, diariamente. 

Eu, como Governador, fui pressionado. Houve 
uma ação do Governo Federal para que deixássemos 
de gerar energia a diesel em Rio Branco e pudésse-
mos fazer funcionar a linha de transmissão que estava 
pronta. O Acre perdeu ICMS com isso e seguiu tendo 
uma energia suja, gerada a partir de diesel, cara e ruim.

Tive uma conversa com o Ministro de Minas e 
Energia, com a direção da Eletronorte, que me afirma-
ram que, ainda em outubro ou novembro, a segunda li-
nha de transmissão vai estar pronta, em funcionamento. 
Sei que isso vai dar estabilidade para a energia consu-
mida em Rio Branco e Municípios adjacentes. Mas, Sr. 
Senador que me pede um aparte, quero dizer que aqui 
há os dados dos investimentos que estão sendo feitos 
nas subestações. Hoje, temos 50 megawatts em cada 
uma das duas subestações. Será concluída até junho a 
subestação São Francisco/Tangará/Itaquari, cada uma 
com 25 megawatts. Os recursos somam R$79 milhões. 
Mas as linhas de distribuição em Rio Branco são muito 
precárias. São apagões, constantemente, em um bairro 
e em outro. E não adianta dizer que é conta do ICMS. 
O ICMS é o mesmo – em algum lugar pode ser mais 
caro – praticamente em todo o Brasil. Não é só isso. 
O que encarece a energia no Acre é o custo do diesel. 
O megawatt/hora custa mais de R$1.000, sendo que 
R$700 é o custo do diesel para gerar o megawatt/hora.

Vou ler, antes de conceder o aparte a V. Exª.
A energia do Acre hoje é a nona mais cara do 

Brasil: R$0,41 por megawatt/hora. 

Mas veja só: a diferença dessa energia, que é 
a nona, para a primeira é muito pouca, a primeira é 
R$0,45. Mas a diferença do custo da energia no Acre, 
que é a nona mais cara do Brasil, para a última e a 
penúltima é grande: a última, da CEAP – Companhia 
de Eletricidade do Amapá, R$0,19; e a de Boa Vista, 
R$0,27. Ou seja, lá o preço da energia é R$0,19, e a 
nossa é R$0,41.

Eu acho que temos que estabelecer uma luta. Eu 
que lutei tanto pelas hidrelétricas, uma energia limpa, 
e pelas linhas de transmissão, estou encampando e 
seguindo a luta de muitos acreanos por uma energia 
boa e barata. 

A energia foi vendida em Rondônia a menos de 
R$100 o megawatt. No Acre, é produzida a mais de 
R$1.000. Não é possível que, com a entrada das hi-
drelétricas em funcionamento, como está ocorrendo, e 
com a segunda linha de transmissão, a energia para o 
consumidor, no Acre, não comece a baratear.

É com satisfação que ouço o aparte do Sérgio 
Petecão.

Peço a compreensão do Presidente dos trabalhos, 
da Mesa, porque o Senador Suplicy fez um aparte/dis-
curso no meu improviso e consumiu quase dez minutos. 
Mas o tema da questão indígena, V. Exª compreende, 
é um tema que interessa ao Brasil, interessa aos Se-
nadores. Sei que V. Exª é compreensível.

Por favor, Senador.
O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Agradeço 

o aparte concedido pelo Senador Jorge Viana e, ao 
mesmo tempo, quero parabenizá-lo pela iniciativa do 
requerimento em tentar trazer para o povo brasileiro, 
principalmente para o povo do Acre, algumas explica-
ções, porque hoje toda a população acreana precisa 
saber. O senhor que foi Governador do Estado sabe e 
conhece como poucos a situação, a importância que 
é ter uma energia barata no nosso Estado. O nosso 
Estado é um Estado pobre, um Estado pequeno e, se 
nós não criarmos instrumentos, mecanismo para atrair 
indústrias, atrair empresas para investirem, gerar em-
prego no Acre, vai ser muito difícil. Essa sua atitude de 
apresentar esse requerimento... Por várias vezes, tive 
oportunidade de subir à tribuna desta Casa para tratar 
desse tema, acompanhei o movimento lá no nosso Es-
tado, que tem à frente a jornalista Eliane Sinhasique, 
que não se cansa de cobrar, de pedir para que nós 
Senadores e nós Deputados Federais possamos fazer 
alguma coisa para levar uma melhor energia, porque 
a nossa energia tem dois erros muito graves: além de 
ser uma energia muito cara, é uma energia muito ruim. 
São constantes os apagões na nossa capital. E aqui 
não quero, de forma alguma, responsabilizar o Gover-
no do Estado do Acre, na pessoa do Governador Tião 
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Viana, nem na sua pessoa, nem na pessoa do Senador 
Aníbal. Eu quero é me colocar à disposição para me 
juntar ao senhor, para que nós possamos dar a maior 
celeridade possível, porque essa cobrança está mui-
to forte, essa cobrança está muito forte. A população 
não aguenta mais...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Sergio Petecão (PSD – AC) – Energia no 
Acre virou questão de luxo, e energia não é questão de 
luxo. Energia é questão de necessidade. Então, minha 
fala aqui é no sentido de parabenizá-lo pela iniciativa e 
me colocar à disposição para que nós possamos unir 
forças, a bancada aqui no Senado, a nossa bancada 
federal. Não se justifica. Ali no Estado vizinho, em Ron-
dônia, está-se construindo duas grandes hidrelétricas, 
e o Acre não pode ter a nona tarifa energética...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Nona 
energia mais cara.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD - AC) - ... como foi 
dito pelo senhor. Não se justifica. E nós estamos falan-
do de um Estado que precisa, e muito, dessa energia. 
Então, eu queria, mais uma vez, parabenizá-lo e dizer 
que estou junto nessa luta para que nós possamos, se 
Deus quiser, baixar a tarifa energética no Estado do 
Acre. Obrigado, Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
Sr. Presidente, para concluir, acho que dois mi-

nutos são suficientes.
Nós estamos falando de um Estado da Amazônia. 

Nós lutamos para que pudéssemos ter as hidrelétricas 
de Santo Antônio, de Jirau, o aproveitamento hidrelé-
trico no Brasil, com preocupação com o meio ambien-
te, com sustentabilidade, para que tudo isso pudesse 
voltar a fazer parte dos investimentos do País. Agora, 
eu lutei também muito para que o Acre, Rondônia e 
o Amazonas fossem sócios dessas hidrelétricas, por-
que se está usando recurso natural nosso para gerar 
energia, para uma linha de transmissão trazer para 
Araraquara e abastecer o Sul e Sudeste do Brasil. E 
nós vamos seguir pagando uma energia cara e ruim? 
Qual é a justificativa? Que outro momento nós vamos 
ter para ter energia boa e barata? 

Daí eu venho à tribuna para dizer que é inacei-
tável que o Brasil, na busca da modicidade tarifária, 
ponha o Acre refém do mercado de energia elétrica e 
diga: “não, o Acre compra no mercado livre ou compra 
nos leilões”. Não, são os nossos recursos naturais que 
estão sendo usados para gerar energia barata neste 
País. E, prioritariamente, se quisermos ser justos, di-
minuir as desigualdades, comecemos por ter energia 
boa e barata no Norte e Nordeste deste País.

Como amazônida, como brasileiro e como Se-
nador, vou estar nessa luta, tirando a máscara. Não 
tenho interesse partidário nem político imediato nisso. 
O interesse político grande é criar condições para uma 
energia boa e barata no Acre. 

Aliás, devo registrar aqui que o Governador Tião 
Viana tem, constantemente, trabalhado na busca de 
criar essa infraestrutura. Cabe a todos nós nos so-
marmos no esforço do Governo do Estado, para que 
a população do Acre possa ter uma energia e que eu 
possa vir à tribuna do Senado dizer: temos uma ener-
gia barata, porque estamos ajudando o Brasil com as 
hidrelétricas do Madeira, que leva também água dos 
nossos afluentes.

Em dezembro de 2011, as termoelétricas de Rio 
Branco, que haviam sido paralisadas, voltaram a fun-
cionar graças a uma ação direta do então presidente 
Lula, que, em 2010, a partir de uma ação do Gover-
nador Tião Viana, eleito, estabeleceu que tinha que 
haver geração de energia, mesmo que a diesel, em 
Rio Branco.

Sr. Presidente, encerro aqui o meu discurso di-
zendo que estarei vigilante e que não aceitamos que, 
depois de dar uma grande contribuição para uma área 
estratégica do Brasil, que é a geração de energia, com 
a entrada em funcionamento das turbinas de Jirau e 
Santo Antônio, com a inauguração da segunda linha 
de transmissão de Porto Velho para Rio Branco, o povo 
do Acre siga refém de um mercado injusto, tendo uma 
das tarifas elétricas mais caras do Brasil. Ao contrário, 
vamos exigir um tratamento justo.

E se o Governo Federal, se o Brasil quiser dar um 
tratamento justo, tem que pensar no Nordeste e Norte 
deste País como regiões que são diferentes, estão em 
desvantagem em relação a outras regiões do Centro-
-Oeste, do Sul e Sudeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

FICHA TÉCNICA DO FILME XINGU

• Direção: Cao Hamburger
• Produção: Fernando Meirelles, Andrea Barata 

Ribeiro, Bel Berlinck
• Roteiro: Elena Soarez, Cao Hamburger, Anna 

Muylaert
• Direção de Fotografia: Adriano Goldman, ABC
• Direção de Arte: Cassio Amarante
• Produção de Elenco: Patrícia Faria, Cecília 

Homem de Mello
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• Produção de Elenco Indígena: Francisco Accioly
• Montagem: Gustavo Giani
• Música: Beto Villares
• Supervisão de Pós Produção: Hugo Gurgel
• Desenho de Som e Mixagem: Alessandro La-

roca, Eduardo Virmond Lima, Armando Torres Jr.
• Som Direto: Paulo Ricardo Nunes
• Figurino: Verônica Julian
• Caracterização: Anna Van Steen
• Diretor de Produção: Marcelo Torres
• Diretora Assistente: Márcia Faria
• Produtora Executiva: Bel Berlinck, Andrea 

Barata Ribeiro
• Empresa Produtora: O2 Filmes
• Co-produção: Globo Filmes
• Distribuição: Downtown Filmes, Sony Pictures 

e RioFilme
• Elenco: João Miguel (Claudio Villas Boas), Felipe 

Camargo (Orlando Villas Boas), Caio Blat (Leonardo 
Villas Boas), Maiarim Kaiabi (Prepori), Awakari Tumã 
Kaiabi (Pionim), Adana Kambeba (Kaiulu), Tapaié Wau-
rá (Izaquiri), Totomai Yawalapiti (Guerreiro Kalapalo)

• Participação Especial: Maria Flor (Marina), 
Augusto Madeira (Noel Nutels), Fabio Lago (Bamburra)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 314, DE 2012

Requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado de Minas e Energia sobre 
a situação atual do fornecimento, tarifas e in-
vestimentos em energia no Estado do Acre.

Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Re-
gimento Interno, combinado com o disposto no art. 50, 
§ 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia 
as seguintes informações:

1. Qual o plano de investimento na rede de dis-
tribuição de energia da capital do Acre Rio Branco e 
demais municípios, respectivos custos e prazos de 
execução e conclusão? 

2. Quando a segunda linha de transmissão Ron-
dônia-Acre estará pronta?

3. Quando a energia limpa das hidrelétricas do 
Rio Madeira fará parte do sistema de fornecimento de 
energia do Estado do Acre?

4. Quais são os critérios adotados na definição 
das tarifas ao consumidor, o que justifica o Estado do 
Acre ter uma das maiores tarifas do Brasil e quais as 

medidas que serão adotadas para diminuir os valores 
das atuais tarifas?

5. O aproveitamento da energia limpa das hidre-
létricas pelas linhas de transmissão para o Estado do 
Acre possibilitará a diminuição das tarifas cobradas?

6. Qual o custo Mwh/hora da geração de energia 
do Sistema Acre-Rondônia que atende a capital do 
Acre e demais municípios interligados por este Sistema 
e qual o custo da geração de energia nos municípios 
do Acre que pertencem ao sistema elétrico isolado?

Justificação

O Estado do Acre tem apresentado, como em todo 
País, um crescente aumento das atividades econômi-
cas e, consequentemente, da renda de sua população, 
acarretando um contínuo e significativo aumento dos 
consumidores de energia. Em 2006 o estado contabi-
lizava 152.630 consumidores, passando para 201.781 
em 2010, representando um acréscimo de 36,23% no 
consumo de energia.

Paralelamente ao aumento do consumo, o custo 
elevado para o consumidor e ter levado a população 
a conviver com constantes interrupções do serviço e 
oscilações de carga que implicam em grandes prejuí-
zos ao cidadão individualmente, aos empreendimentos 
econômicos e, até mesmo, para a iluminação pública. É 
comum eletrodomésticos e outros equipamentos serem 
danificados em razão dos picos de energia.

Os elevados custos, a baixa qualidade do forne-
cimento de energia, aliada à precária rede de distribui-
ção existente, dificulta a ampliação do parque industrial 
do Estado, particularmente neste momento em que o 
Acre está instalando uma Zona de Processamento de 
Exportação – ZPE, que já se encontra em plena fase 
de atração de investimentos.

No Acre, além dos problemas relatados, o Esta-
do ainda perde anualmente R$ 30 milhões de ICMS 
em razão de ter sida transferida a geração de energia 
para o Estado de Rondônia. Até o momento, o quadro 
é de precariedade no fornecimento e distribuição de 
energia e de perda de arrecadação tributária.

Também nos preocupa a tarifa cobrada, que no 
caso da ELETROACRE é a 9º mais cara do País den-
tre as 63 concessionárias existentes. Esta, inclusive, é 
uma realidade presente em toda a Região Norte, onde 
se verifica a maior tarifa média.

A situação energética do Acre exige investimentos 
em geração, transmissão e distribuição de energia, bem 
como, o estabelecimento de tarifas compatíveis com as 
necessidades sociais e econômicas. Este requerimen-
to tem justamente a intenção de tomar conhecimento 
das medidas a serem adotadas, bem como dos seus 
custos e prazos. – Senador Jorge Viana.
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(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 315, DE 2012

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222 do Regimento Inter-

no, requeiro Voto de aplauso ao sertanista José Car-
los dos Reis Meirelles por uma vida inteira dedicada 
a causa da proteção e defesa da vida e cultura dos 
povos indígenas em território brasileiro.

Justificação

José Carlos Meirelles Júnior nasceu em São Paulo 
em 1948, mas, ainda em 1971, aos 23 anos, deixou o 
curso de engenharia para trabalhar na FUNAI. É sem 
dúvida, um sertanista da mesma ousadia e determi-
nação dos irmãos Villas Bôas. José Meirelles tem para 
os índios do Acre a mesma importância que os irmãos 
Leonardo, Cláudio e Orlando tiveram para a proteção 
dos índios do até então desconhecido oeste brasileiro.

A partir de 1988, dedicou-se exclusivamente aos 
índios isolados. Como coordenador da Frente de Prote-
ção Etno-ambiental do Rio Envira, no Acre, com sede 
em Feijó, desde sua criação, conseguiu estabelecer 
uma respeitosa forma de relacionamento com os povos 
isolados na fronteira do Acre com o Peru. Graças ao 
seu trabalho abnegado, os povos chamados por nós 
de arredios estão sendo protegidos do contato com a 
nossa civilização e ainda vivem da mesma forma que 
seus ancestrais. É um trabalho difícil, arriscado. Em 
2004, José Meirelles foi ferido por uma flecha que qua-
se o matou e a primeira coisa que disse foi: “a culpa 
foi minha, cheguei perto demais”. Depois de 40 anos 
como funcionário da FUNAI, aposentou-se do órgão e 
agora é ligado ao Governo do Acre. Não cansa de lutar 
para que o Estado brasileiro crie condições efetivas 
para a sobrevivência digna desses povos.

Assim, na semana dedicada aos índios do Brasil, 
prestar esta homenagem ao extraordinário sertanista 
José Meirelles é apenas fazer justiça ao trabalho e dedi-
cação de um grande brasileiro. – Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – A Presidência encaminhará o voto de aplau-
so solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222 do Regimento In-

terno, requeiro  Voto de aplauso à Comissão Pró-Índio 
do Acre, instituição criada em fevereiro de 1979, pelo 
seu exemplo de trabalho na defesa da cidadania dos 
povos indígenas nas diversas áreas: educação, saúde, 
cultura e meio ambiente.

Justificação

A CPI/Acre faz parte de uma rede de instituições 
não governamentais que participou ativamente da regu-
larização das terras indígenas no Acre e suas fronteiras. 
Terras que hoje representam 14% do território acriano.

Na origem de seu trabalho, apoiou a organização 
das primeiras cooperativas de produção extrativista 
entre os índios da região, tornando possível alterna-
tivas socieconômicas ao esquema dos seringais ins-
talados na região.

A CPI/Acre contribui decisivamente para formular 
um novo modelo de política indigenista, centrado na 
demarcação das terras indígenas e demais direitos.

Como parceira do Governo do Estado, a CPI foi 
fundamental na promoção de políticas sociais nas co-
munidades indígenas do Acre, atuando na formação 
de agentes de saúde e agentes agroflorestais. Seu 
projeto de educação foi adotado pelo governo do Es-
tado desde 1999 como política pública de educação 
indígena e hoje serve de referência para todo o País. 
Este ano 150 índios acrianos completam sua formação 
em nível superior.

A CPI Acre trabalha hoje com 8 povos em 17 
Terras Indígenas do Estado.

Na semana dedicada aos índios do Brasil, entendo 
que esta homenagem é mais do que justa e, assim, es-
pero o apoio dos meus pares. – Senador Jorge Viana.

(À Comissão de Constituição, Justiça  e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – O Senador Flexa Ribeiro apresentou o Reque-
rimento nº 280, de 2012, por meio do qual solicita, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, autorização para ausentar-se do País, 
para participar, na qualidade de Presidente do Grupo 
Brasileiro do Parlatino e de Vice-Presidente do Parla-
mento Latino-Americano, da primeira reunião de 2012 
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da Junta Diretora, no período de 20 a 22 de abril de 
2012, na cidade do Panamá, na República do Panamá. 

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nesse senti-
do, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário 
o despacho do Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, ad referendum do seu 
colegiado, em que opina pela aprovação do Requeri-
mento nº 280, de 2012.

É o seguinte o despacho:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA  NA-

CIONAL, “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DO 
COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER 
PREVISTO NO ART. 40, § 4°, DO REGIMENTO IN-

TERNO DO SENADO FEDERAL

Referente ao Requerimento nº 280, de 
2012, do Senador Flexa Ribeiro, que “requer, 
nos termos do art. 55, III, da Constituição Fe-
deral, combinado com o Artigo 40, § 1°, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, com 
ônus para Casa, no período de 20 a 22 de 
abril de 2012 para participar, na qualidade de 
Presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino e 
Vice-Presidente do Parlamento Latinoameri-
cano, da primeira reunião de 2012 da Junta 
Diretiva, que ocorrerá na cidade do Panamá 
– República do Panamá, atendendo a convite 
do Presidente do Parlamento Latinoamericano 
e do Secretário Executivo.”

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu quinta-feira, dia 12 de abril de 2012, 
o Requerimento em epígrafe, de autoria de Sua Exce-
lência Senador Flexa Ribeiro.

Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, 
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de 
requerimento que não pôde ser observado, tendo em 
vista a proximidade entre a chegada do Requerimento, 
o início da viagem, e a realização de Reunião desta 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto no 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que so-

mente poderá ocorrer na próxima reunião, este Pre-
sidente avoca para si a responsabilidade de instruir 
favoravelmente a referida solicitação, “ad referendum” 
do Colegiado.

As razões para opinar favoravelmente estão con-
tidas no convite do Parlamento Latinoamericano que 
acompanha o Requerimento, do qual o Senador Flexa 
Ribeiro é Vice-Presidente.

Em síntese, portanto, esta Presidência opina 
pela aprovação do Requerimento n° 280, de 2012, do 
Senador Flexa Ribeiro.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Não havendo objeção do Plenário, passa-se 
à votação do Requerimento.

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

Aprovada a matéria, será cumprida a delibera-
ção do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles, pela Liderança do Partido Progressista.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Quero falar en-
quanto o Senador Dornelles não chega à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero informar à Casa que já encaminhamos ao 
Senador Walter Pinheiro, Líder do Partido dos Traba-
lhadores, um requerimento da oposição, com 15 as-
sinaturas, propondo uma CPI sobre o escândalo Ca-
choeira. Era apenas essa comunicação que eu queria 
fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Senador Alvaro Dias, está registrada a comu-
nicação de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro, subo hoje a esta tri-
buna para cumprir, mais do que um dever, uma tarefa 
que me enche de orgulho e de satisfação: trata-se de 
homenagear Abigail Izquierdo Ferreira, conhecida em 
todo o País como Bibi Ferreira, que comemora neste 
2012 os seus 90 anos de vida.

Filha do consagrado ator Procópio Ferreira, de 
saudosa memória, e da bailarina espanhola Aida Iz-
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quierdo, Bibi conheceu o palco antes mesmo de ter 
consciência de que existia: na verdade, fez sua estreia 
teatral aos 24 dias de vida, na peça Manhãs de Sol, de 
autoria de Oduvaldo Viana, substituindo uma boneca 
que desaparecera pouco antes do início do espetáculo.

Verdadeira dama do cenário teatral brasileiro, 
não existe melhor exemplo nas artes cênicas de ar-
tista mais completa, mais talentosa, mais brilhante e 
mais diversificada nas suas habilidades cênicas do 
que Bibi Ferreira.

Atriz de excepcional talento, cantora lírica e de 
música popular de invejável competência, bailarina de 
méritos, diretora de espetáculos, musicais ou de prosa, 
embora o palco fosse seu habitat natural, marcou sua 
presença na TV e no cinema com o mesmo brilhantismo 
com o qual perambulou pelos palcos de todo o Brasil.

Geneticamente destinada a ocupar lugar de re-
levo no panorama artístico brasileiro, Bibi Ferreira su-
perou todas as expectativas a partir de 1941, quando 
interpretou Mirandolina na peça La Locandiera. Três 
anos depois, montou sua própria companhia teatral, 
reunindo os nomes mais destacados da cena brasileira, 
como Cacilda Becker, Maria Della Costa e a diretora 
Henriette Morineau.

Na década de 60, vieram os sucessos musicais, 
pontificando com Minha Querida Dama (My Fair Lady), 
em companhia de Paulo Autran, com o qual dividiria 
também o palco em 1972 em O Homem de Ia Mancha. 
Todos os anos de 60 puderam vê-la na TV Excelsior, 
de São Paulo, em programa ao vivo.

Nos anos 70, além de ter dirigido alguns dos mais 
expressivos espetáculos teatrais e musicais montados 
no Brasil, com destaque para o inesquecível Brasileiro, 
Profissão: Esperança, de Paulo Pontes, protagonizou 
a versão de Chico Buarque e de Paulo Pontes de Me-
deia, com o nome de Gota d’Água, a mais inovadora 
das adaptações de um texto da dramaturgia grega, 
escrita, no espetáculo encenado, em versos de cordel.

Em ritmo alucinante, Bibi Ferreira atravessou as 
décadas de 80 e de 90 dirigindo, atuando e receben-
do os merecidos e calorosos aplausos de um público 
entusiasta. E não recebeu somente aplausos. Por sua 
impecável atuação, em 1983, em Piaf, a Vida de Uma 
Estrela da Canção, recebeu os prêmios Mambembe e 
Molière e, pela mesma peça, no ano seguinte, recebeu 
o reconhecimento da Associação dos Produtores de 
Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (Ape-
tesp) e o prêmio Governador do Estado. Para se ter 
ideia do sucesso, o espetáculo premiado esteve seis 
anos em cartaz, tendo sido apresentado em diversos 
Estados do País: em quatro anos, atingiu um milhão de 
espectadores, incluindo uma temporada em Portugal, 
com atores portugueses no elenco.

O século XXI mal tinha começado, e a infatigável 
Bibi Ferreira já estava em ação com outro sucesso in-
comparável: desta vez, em 2001, Bibi encarnou Amá-
lia Rodrigues no espetáculo Bibi Vive Amália. Durante 
toda a primeira década do século XXI, as artes cênicas 
viram-na em atividade, ora dirigindo, ora lançando CDs 
e DVDs, ora estrelando os shows Bibi in Concert. Com 
tanta popularidade, competência e sucesso, Bibi Fer-
reira teria de chamar a atenção do Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Unidos do Viradouro, que dela fez 
seu enredo em 2001.

No momento em que Bibi Ferreira completa 90 
anos de idade, perto de 70 anos de atividade artística, 
procuro, como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
palavras que melhor possam dizer do nosso profundo 
agradecimento pelo prazer que Bibi Ferreira nos pro-
porcionou a todos, brasileiros de todos os quadrantes, 
com sua magia, com seu talento, com sua criatividade, 
com seu magnetismo e com sua radiosa presença no 
cenário artístico do País. Não acho melhor palavra para 
me expressar, em meu nome, em nome do Estado do 
Rio de Janeiro e, tenho certeza, em nome de todos 
os brasileiros, do que simplesmente dizer, de coração, 
muito obrigado, nem encontro gesto mais eloquente 
do que aplaudi-la, teatralmente, como parte de sua 
plateia emocionada.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Sobre a mesa, Ofício da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:

“Cumprimentando cordialmente V. Exª, informo 
que designei o Senador Romero Jucá (PMDB/RR) para 
o cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentá-
ria para 2013, e para os cargos de Relator da Receita 
e Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para 2013, foram designados, respectivamente, o 
Deputado Cláudio Puty (PT/PA) e o Senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB/SE).

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de 
estima e de consideração.

Deputado Paulo Pimenta, Presidente da CMO”

É o seguinte o ofício na íntegra:

Of. Pres. nº 183/2012/CMO

Brasília, 17 de abril de 2012

Assunto: Informa designação do Relator-Geral do PLOA 
2013, da Receita e do PLDO 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, 

informo que designei o Senador Romero Jucá (PMDB/
RR) para o cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei 
Orçamentária para 2013, e para os cargos de Relator 
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da Receita e Relator do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013, foram designados respec-
tivamente, o Deputado Cláudio Puty (PT/PA) e o Se-
nador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE).

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Paulo 
Pimenta, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, se puder me conceder a palavra pela ordem, 
no momento em que V. Exª entender mais adequado, 
eu lhe agradecerei.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – É claro, Senador Paim. Peço-lhe que aguarde 
um minuto.

Em votação o Requerimento nº 297, de 2012, 
em aditamento ao Requerimento nº 204, de 2012, do 
Senador Paulo Paim, que requer licença para se au-
sentar dos trabalhos da Casa, para participar de ses-
são especial para a posse dos novos parlamentares e 
de sessão preparatória para a votação das mudanças 
do Regimento Interno do Parlamento do Mercosul, a 
realizar-se no dia 23 de abril de 2012, em Montevidéu, 
Uruguai, devido à alteração da data do evento.

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

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
rapidamente, fazer o registro de que hoje é o Dia do 
Hemofílico. Hoje, 17 de abril, é celebrado o Dia Mun-
dial do Hemofílico e o dia mundial também, não só 
nacional, desses companheiros e companheiras que 
acabam buscando alternativas para aumentar sua 
qualidade de vida.

A data é em homenagem ao fundador da Fede-
ração Mundial de Hemofilia, Frank Schnabel, nascido 
neste dia. Celebrada em mais de 100 países, a Federa-
ção Mundial possui representações em todo o mundo, 
hemofílicos, federações nacionais e federação mundial. 

Aproveito para divulgar a importância dessa re-
alidade da Federação Mundial, da Federação Brasi-
leira de Hemofilia, que, através de vários eventos, em 
conjunto com as entidades parceiras, promove evento 
nessa data. 

Cumprimento, aqui, a liderança da Tânia, no Rio 
Grande, em Caxias do Sul, e todos aqueles que se 
dedicam à causa. 

Portanto, faço esta saudação ao Dia Mundial do 
Hemofílico e ao Dia Mundial da Hemofilia, Sr. Presi-
dente. 

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, aproveitando 
que V. Exª está na Presidência – não vou nem ler, já 
fiz o registro que queria –, gostaria dizer que estamos 
atravessando um problema sério em relação a uma 
portaria do Ministério da Saúde, Senador Pimentel, 
que diz que para que eles possam encaminhar proje-
tos naquela área, não poderá ser maior do que R$200 
mil o financiamento de unidades básicas de saúde, 
enquanto a Presidenta Dilma diz que as emendas de 
cada Parlamentar – é quase uma questão de ordem 
a V. Exª – têm de ser de R$250 mil. Estamos tentando 
achar um caminho. Qual é a orientação correta? A do 
Ministério da Saúde, que fixou em R$200 mil, não mais 
que R$200 mil, ou a da Presidenta Dilma, de que as 
emendas individuais não podem ser menores do que 
R$250 mil? Tentamos de tudo junto ao Ministério da 
Saúde até o momento, mas eles não nos respondem, 
o que criou um impasse. 

Vou encaminhar a V. Exª, que está presidindo os 
trabalhos como Líder do Governo. Se V. Exª, depois, 
puder me dar um retorno, eu lhe agradeço muito. 

Estamos num impasse entre os R$200 mil e os 
R$250 mil. Preciso de uma orientação para ver como 
é que a nossa equipe vai agir. Ou cumpre a orientação 
do Ministério da Saúde, ou a da Presidenta. Eu entendo 
que deveria ser a da Presidenta, mas V. Exª, como nin-
guém no exercício da Presidência, poderá me orientar.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Recebo o requerimento de V. Exª e, em seguida, 
a Mesa dará o retorno.

Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, pela 
liderança do PSC.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, pela ordem. Para pedir a V. Exª que 
me inscreva pela liderança do PT. Ao mesmo tempo, 
solicito à Mesa a inclusão do Projeto de Resolução nº 
72, para apreciação no dia de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – V. Exª está inscrito pela liderança do PT. 

Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, pela 
liderança do PSC.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, serei breve, como costumo ser. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
antes de mais nada, Sr. Presidente, desejo, de pronto, 
melhoras ao Presidente Sarney. Rogo para que ele se 
recupere, e que Deus continue dando a ele vida longa. 

Inicio minha fala, citando João Guimarães Rosa, 
quando diz: “O correr da vida embrulha tudo. A vida é 
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assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega 
e depois desinquieta. O que ela quer da gente é cora-
gem”. E hoje é um desses dias em que a vida, verda-
deiramente, cobra-nos coragem, Presidente. Coragem 
para lidarmos com sentimentos antagônicos. Por um 
lado, a alegria e o orgulho pela posse de um dos mais 
ilustres filhos de Sergipe na Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, o Ministro Carlos Ayres Britto; por 
outro, a tristeza e o enorme pesar pela perda de outro 
sergipano não menos ilustre, o jornalista e historiador 
Luiz Antônio Barreto.

Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, sergipa-
no, nascido na bela Propriá, cidade às margens do rio 
São Francisco, traz em si a força do grande rio. Aos 
19 anos, ingressou na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal de Sergipe, de onde saiu bacharel 
quatro anos depois. Pós-graduou-se em Direito Públi-
co e Privado pela Faculdade de Direito de Sergipe e 
tornou-se mestre e doutor pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Senador Eduardo Amorim, por gentileza. Estou 
interrompendo V. Exª para prorrogar a sessão por mais 
uma hora. Devolvo o tempo regimental para V. Exª.

Obrigado pela atenção.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sua trajetória profissional, assim como a acadê-

mica, tem sido brilhante. Em Sergipe, chefiou o De-
partamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social do Estado (CDES/SE) durante 
quase uma década. Ocupou os cargos de Consultor-
-Geral do Estado no governo José Rollemberg Leite; 
de Procurador-Geral de Justiça, de Procurador do 
Tribunal de Contas.

Em 2003, mais uma vez, abasteceu de orgulho o 
povo sergipano, nosso povo, ao ser nomeado Ministro 
da mais alta Corte do País, o Supremo Tribunal Federal. 
E, no período de 2008 a 2010, presidiu, com toda a ma-
estria que lhe é peculiar, o Tribunal Superior Eleitoral.

Mas Ayres Britto é um ser plural e, por isso mes-
mo, torna-se ímpar. Entre suas inúmeras atividades, 
dedicou-se ao magistério superior, além de ter leciona-
do em diversos cursos de pós-graduação e mestrado. 
Integrou o Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. É autor de diversas obras jurídicas e de 
poesia. Conferencista requisitado, é membro da Aca-
demia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia 
Sergipana de Letras.

Ao novo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Ayres Britto, desejamos o mesmo brilhantismo 
com o qual sua carreira e sua vida têm sido coroadas. 

Mas, apesar de todo esse júbilo, hoje, nosso 
Estado, o Estado de Sergipe, Sr. Presidente, está em 
luto. Perdemos o jornalista, amigo e historiador Luiz 
Antônio Barreto.

Conhecido pela sua significativa contribuição à 
história sergipana, Luiz Antônio Barreto foi um res-
peitado intelectual, que se destacou como estudioso 
das personalidades e dos problemas socioculturais e 
ainda por atuar como gestor público, sendo Secretário 
de Estado da Educação e Cultura.

Atualmente, Luiz Antônio era Diretor do Instituto 
Tobias Barreto e membro da Academia Sergipana de 
Letras, Assessor do Instituto Nacional do Livro, Supe-
rintendente e Diretor do Instituto de Documentação 
Joaquim Nabuco, Diretor da Fundação Augusto Fran-
co e Diretor do Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro.

E, mais uma vez citando Guimarães Rosa, digo 
que a “morte é para os que morrem”, e Luiz Antônio 
Barreto, sem dúvida, estará sempre vivo, por meio do 
seu enorme legado deixado ao povo sergipano.

Deixo à sua família os meus mais profundos 
sentimentos.

Sr. Presidente, Agradeço a oportunidade, em que 
procurei ser breve.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Com a palavra, o Senador Ivo Cassol, pelo 
tempo regimental.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que, mais 
uma vez, ocupo a tribuna desta Casa, primeiramente, 
para cumprimentar os nobres colegas e deixar meu 
abraço para os nossos telespectadores, especialmente 
do Estado de Rondônia e de todo o Brasil, e também 
para os nossos ouvintes, que acompanham a Rádio 
Nacional da Amazônia. 

Hoje foi o dia D, especialmente quando nós, aqui 
nesta Casa, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
discutimos o Projeto de Resolução do Senado nº 72. 
Houve muita discussão, houve muitos apelos. De um 
lado, por alguns Senadores; de outro, ao mesmo tempo, 
houve preocupação com o que temos hoje nos qua-
tro cantos deste País, Presidente: a falta de recursos 
públicos para atender as pessoas na área da saúde; 
a falta de recursos para investir mais em segurança 
pública; a falta de recursos especialmente nas áreas 
de assistência social.

Entristece-me muito, especialmente eu que fui pre-
feito por dois mandatos da cidade de Rolim de Moura 
e governador do Estado de Rondônia, pois acompa-
nhamos e vivemos, essa dita guerra fiscal. Afinal de 
contas, quem ganha nessa guerra fiscal? Quem ga-
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nha são os empresários, os empresários que querem 
dinheiro fácil e pouco suor.

Ah, mas tem alguém achando ruim porque estou 
falando isto? Eu tenho compromisso é com o povo. Eu 
não tenho compromisso de deixar nenhum empresário 
mais rico ou melhor ainda de vida. Eu quero defender 
a classe menos favorecida, aquela que tem preocupa-
ção em gerar emprego e em gerar renda.

Não estou preocupado com aquela classe que 
quer importar produtos da China, quer importar pro-
dutos do Japão, quer importar produtos de outros pa-
íses, e, ao mesmo tempo, por uma questão interna, 
por uma briga local, por uma briga de espaço, por uma 
briga de querer ganhar misérias em cima do imposto, 
que é de direito e é uma obrigação de quem importa, 
quer simplesmente repassar. Quando Governador do 
Estado de Rondônia, com meu Secretário da Fazenda, 
Genaro, muitas e muitas vezes entramos no Confaz 
contra esse tipo de isenção.

Nessa guerra fiscal quem perde é o povo.
A exemplo disso, há Estados que estavam bri-

gando por esse benefício fiscal, dizendo que estavam 
perdendo receita. Mas que receita estavam perdendo 
se a receita não era deles? Não é justo que um Esta-
do da região amazônica só faça o triângulo de notas 
fiscais para vender em São Paulo, vender no Paraná, 
vender em Santa Catarina ou aqui em Brasília.

Como também não é justo uma empresa de Bra-
sília importar pelo porto do Espírito Santo e simples-
mente só fazer o tráfego de nota, tendo incentivo de 
quase 100% do ICMS, competindo com os produtos do 
País, e essa instabilidade deixa de ter mais recursos 
nos cofres públicos de quem consome.

Hoje, quando esse projeto de lei foi votado na 
CAE, na primeira votação, foram 13 votos a 12. O meu 
voto foi decisivo para vencer a primeira batalha. Na 
segunda, nas emendas, já foi mais fácil. E na terceira, 
a do projeto, foi fundamental.

Essa guerra fiscal, por mais que se jogue para 
frente, não termina nunca. Porque quem esta ganhando 
não quer perder e quem esta perdendo quer ganhar. 
Se fosse fácil, a reforma tributária já tinha acontecido. 
Se fosse fácil, todo mundo já tinha aberto mão. Mas a 
população em geral é quem paga essa conta.

Da mesma maneira, eu vejo essa guerra fiscal in-
terna nos Estados, quando, na verdade, deveria haver 
um programa do Governo Federal para tirar indústria 
do Centro-Oeste e do Sul e levar para o Norte e para 
o Nordeste, com incentivo de juros, de recursos, no 
mínimo de 70% a 80% mais barato do que aquele que 
hoje é comercializado pelo FNO, ou pelo incentivo que 
têm os bancos do Nordeste. Mas não. Mesmo assim, 
internamente, se queremos industrializar nossos Es-

tados, nós temos que ter essa guerra fiscal, que já foi 
considerada pelo Supremo Tribunal Federal como ilegal.

Da importação, então, nem se fala. Nós estávamos 
gerando emprego onde? Lá fora. Eu vi a Força Sindi-
cal, eu vi sindicalistas, juntamente com o Presidente, 
o Deputado Federal, defendendo o emprego brasileiro. 
Mas, ao mesmo tempo, numa audiência pública, há 
poucos dias, o Paulinho, da Força Nacional, não ficou 
na audiência porque a pergunta que eu iria fazer era 
para ele. Se nós temos muitas indústrias parando no 
Brasil, gerando emprego lá fora, mesmo assim, eu vejo 
manifestações da Força Sindical para diminuir de 44 
horas para 40 horas, sem abaixar o salário.

Se nós queremos ser competitivos nós temos de 
mostrar e demonstrar que seremos melhores. Sou a 
favor de defender os empregos em nosso País. Sou a 
favor de defender os empregos em nossos Estados e 
Municípios. Não sou a favor de gerar emprego lá fora 
e sair à disputa de impostos aqui dentro. Buscamos o 
fortalecimento de nossas indústrias, buscamos que as 
indústrias que estão fechando suas portas continuem, 
dando o ultimato, especialmente nessa guerra fiscal. 
A nova lei, com o Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010, de autoria do Romero Jucá e, hoje, com 
o parecer do Relator, nosso Líder Eduardo Braga, vem 
trazer a igualdade entre os demais Estados da Fede-
ração. O Estado que quiser dar incentivo próprio para 
comercializar ou para industrializar dentro do Estado 
pode dar, mas para aquela mercadoria que sai do Es-
tado e vai para outro, o imposto é igual, e é de 4%. 

Recebi a visita de prefeitos do Sul e de outros 
Estados, querendo que eu ajudasse a derrubar esse 
projeto de resolução. Eu falei que não contassem 
comigo, porque, infelizmente, essa regalia era uma 
pouca-vergonha, essa regalia, na verdade, era uma 
vergonha para a Nação, quando faltam recursos em 
todas as áreas. O que precisa é a classe política fazer 
uma reflexão e ver de que maneira pode otimizar ain-
da mais os recursos públicos, de que maneira pode 
haver uma guerra, mas uma guerra de eficiência, de 
competência, de ideias, de trabalho e de resultados, 
não simplesmente dando mordomias e facilidades para 
gerar interesses em outros países. 

Não somos contra a importação. Somos a favor. 
O mercado tem de ser aberto, tem de ser competitivo, 
mas temos de importar aquilo que é necessário, desde 
que possamos manter o equilíbrio dos nossos consu-
midores, e não simplesmente fazer as importações, 
prejudicando e dando um tiro em nosso próprio pé.

Na discussão de hoje na CAE tivemos sucesso. 
Em regime de urgência, provavelmente nesta sema-
na ou na próxima semana, teremos esse projeto aqui, 
para, depois sim, ser sancionado pela Presidente do 
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Brasil e para que possamos dar igualdade aos Esta-
dos da Federação.

Vou dar outro exemplo para vocês do que as-
sistimos em âmbito nacional. Quando Governador de 
Rondônia, dei incentivos, para disputar espaço e gerar 
empregos no Estado de Rondônia, ao processamento 
e à industrialização do leite em nosso Estado, para fa-
zer leite em pó e iogurte; dei incentivos para aproveitar 
o soro e fazer também o soro em pó; dei incentivos 
em nosso Estado para que se instalassem curtumes a 
fim de agregar mais valor e gerar mais renda; demos 
incentivos para que se pudesse fabricar estofados, 
agregando valor ao nosso próprio produto, à nossa 
própria matéria-prima. É isso que buscamos fazer em 
nosso Estado. Nós não tomamos indústria de ninguém.

Ao mesmo tempo, um dos dois maiores empre-
endimentos do Brasil, as usinas de Jirau e de Santo 
Antônio, estão em nosso Estado, e também as linhas 
de transmissão. Quantas vezes fui assediado para dar 
incentivo a essas empresas! 

Só demos incentivo à indústria IMA, porque mon-
tou em nosso Estado a indústria de turbinas, comportas 
e guindastes, gerando mais de 500 empregos diretos. 
Não demos incentivo, no meu tempo, na minha época, 
Sr. Presidente, para trazer turbinas ou geradores de 
outros países. Não demos incentivo, à custa do suor 
do povo do nosso Estado, porque as obras são pas-
sageiras; porque, após as usinas prontas em nosso 
Estado, se facilitar, até a operação delas vai ser do Rio 
de Janeiro, de frente para o mar, no bairro de Ipanema. 
É fácil comandar, é fácil operar, e só vai ficar o serviço 
braçal em nosso Estado.

A linha de transmissão não é diferente: vai passar 
por cima das nossas cabeças, gerar emprego em São 
Paulo, conforto e mordomia em Brasília, no Rio de Ja-
neiro, em outros Estados. Mas o que vai ficar em nos-
so Estado? Teria de ficar o mínimo, que seria o ICMS 
desse empreendimento. Infelizmente, até o ICMS foi 
dado de cortesia para essas empresas, Presidente. 
Infelizmente. Deram mais de R$1 bilhão de isenção 
para os empreendimentos das usinas e da linha de 
transmissão, para gerar emprego em outros Estados, 
porque o ICMS é pago onde se consome a energia. 

Para Rondônia, sabe o que vai ficar depois das 
usinas prontas? Desculpe-me a expressão: vai ficar 
uma banana. Não vai ficar nada. “Ah, mas os royalties...” 
São muito poucos, porque é o que perdemos com a 
Termonorte. Entraram em funcionamento as primeiras 
máquinas da usina de Santo Antônio, as primeiras tur-
binas. Em breve, o Estado já estará perdendo mais de 
R$20 milhões – isso no mês que vem – por mês de 
ICMS, mais R$280 milhões...

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Senador Cassol...

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sena-
dor Cássio.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Eu peço o aparte a V. Exª para, em primeiro lugar, 
saudá-lo pela oportunidade do tema trazido a esta 
Casa, sobretudo em decorrência da votação ocorrida 
na manhã de hoje, que abre o caminho para um primei-
ro passo em busca de uma reforma tributária de que 
o Brasil tanto necessita. Assim como V. Exª, também 
tive a honra e a imensa responsabilidade de governar 
o meu Estado da Paraíba por dois mandatos. Assim 
como acontece na região Norte, o Nordeste brasileiro 
também clama pelo cumprimento do disposto consti-
tucional que reza como um dos princípios da nossa 
República o desenvolvimento econômico, o bem-estar 
da população, mas também o fim das desigualdades 
regionais. A chamada guerra dos portos, que foi fru-
to da matéria votada hoje na Comissão de Assuntos 
Econômicos, definitivamente, era algo que precisava 
ser enfrentado, porque, no passado, nós tínhamos os 
incentivos localizados basicamente no porto do Espírito 
Santo. A partir daí, nós tivemos o desdobramento dessa 
prática que é nociva à indústria brasileira. Precisamos 
todos adotar providências contra a desindustrializa-
ção que o País enfrenta hoje. E não seria, claro, com 
essa guerra nos portos, abrindo as nossas fronteiras 
de maneira desordenada, que poderíamos proteger o 
interesse da indústria nacional, do trabalhador brasi-
leiro e da nossa própria economia. Contudo, creio eu 
que essa é uma medida ainda extremamente modes-
ta diante do desafio que temos pela frente no que diz 
respeito à reforma tributária. Acredito que, assim como 
no caso da própria reforma política e outras reformas 
importantes para o Brasil, nós só conseguiremos im-
plementar mudanças efetivas à medida que nos dis-
tanciarmos da conjuntura. Ou pensamos num projeto 
tributário para o Brasil que vigore daqui a 12 anos, da 
mesma forma que o modelo político-eleitoral só pode 
vigorar daqui a 12 anos, ou, do contrário, haverá sempre 
a compreensível e legítima pressão nesta e na Casa 
vizinha, a Câmara dos Deputados, para que os efei-
tos das mudanças não provoquem danos à realidade 
econômica deste ou daquele Estado, deste ou daque-
le Município e, no campo político, aos mandatários no 
exercício de suas funções atualmente. Portanto, quero 
saudar V. Exª, trazer a minha palavra de preocupação 
também quanto aos temas da guerra fiscal, da guerra 
dos portos, que começa a ter o seu fim anunciado com 
a oportuna votação da Resolução nº 72, ocorrida hoje, 
pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos 
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do Senado da República. Cumprimento V. Exª pelo seu 
pronunciamento.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Agrade-
ço a V. Exª, grande governador que foi pelo Estado da 
Paraíba, grande Senador Cássio Cunha Lima. É uma 
alegria e uma satisfação seu aparte.

Concluindo o raciocínio, deram isenção para as 
usinas pelos empreendimentos no ano passado – se 
não me engano, é a Lei nº 3.528, de 11 de agosto de 
2011 –, anistiando os empreendimentos em mais de 
R$1 bilhão.

Fiz um ofício para a Aneel, que me respondeu. Eu 
questionei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se 
os impostos municipais, estaduais e federais estavam 
incluídos na tarifa. E olhem o que diz o ofício:

Ofício nº 110/2012, da Aneel, de 29 de 
março de 2012

Referimo-nos ao Ofício n° 0057/2012-GSI-
CAS, de 15 de fevereiro de 2012, por meio do 
qual V. Exª questiona se os Consórcios ven-
cedores dos leilões das usinas de Santo An-
tônio e Jirau incluíram, nas tarifas de energia 
elétrica propostas, os gastos com recolhimento 
de impostos federais, estaduais e municipais.

Está aqui, na minha mão, este ofício assinado 
pelo Superintendente de Relações Institucionais, Hér-
cio José Ramos Brandão.

Portanto, foi dado, em nosso Estado de Ron-
dônia, R$1 bilhão de isenção das usinas. Ao mesmo 
tempo, Senador Cássio Cunha Lima, o Governo do 
Estado mandou projeto de lei endividando o Estado 
em mais R$543 milhões. Eu não fui contra as obras. 
Eu não fui contra os projetos. Eu fui contra a maneira 
como conduziram o processo: de um lado, dá-se R$1 
bilhão de isenção e, de outro lado, endivida-se, pois 
já estava com um empréstimo andando em mais de 
R$289 milhões e mais R$843 milhões. O total, mais 
de R$830 milhões, mais a carência, vai dar em torno 
de R$1 bilhão a dívida do Estado nos próximos três 
anos pela frente.

E os empreendimentos de nosso Estado? Está 
aqui o leilão público. Não é diferente com Belo Monte, 
não é diferente com Teles Pires, não é diferente com 
os demais empreendimentos do Brasil. Estão incluídos, 
na proposta dos leilões, os impostos. 

“Ah, mas foi colocada tarifa baixa...”. Problema 
do empresário que colocou! Não é o povo do Estado 
de Rondônia, não é o povo do Brasil que tem de pagar 
essa conta. Quem participa de uma licitação, quem 
participa de um leilão conhece a legislação.

É com tristeza que a gente vê isso, mas eu fico 
feliz porque, por outro lado, essa concorrência desle-

al, essa festa feita com o chapéu dos outros, se Deus 
quiser, em breve o Senado estará acabando com ela. 
Em relação a produtos importados, haverá regras co-
muns para todos os entes federados, não importando 
se estão no Sul, no Norte ou no Nordeste.

Nós precisamos sim, Sr. Presidente, dar igual-
dade, dar condições para que se possa disputar e, ao 
mesmo tempo, permitir que vença aquele que tem mais 
criatividade, aquele que é mais empreendedor, aquele 
que vai buscar o consumidor e vai buscar também, do 
outro lado deste mundo, por esses países afora, aqui-
lo que vai permitir que se coloque mercadoria dentro 
do seu Estado com melhor qualidade. Com isso, nós 
vamos extirpar de vez essas receitas fictícias, esses 
resultados aleatórios, essas receitas que, na verda-
de, tinham de ser no mínimo noventa vezes maiores. 

Quem vai ganhar com isso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é o povo. Vai ganhar o povo porque nós 
vamos ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro 
para a segurança pública e vamos ter mais dinheiro 
para a educação. Essas áreas são fundamentais para 
que o Brasil possa crescer e se desenvolver. 

Fiz questão de usar hoje a tribuna desta Casa 
para dizer que votei favoravelmente. Quanto ao resto 
do que o Senador Cássio Cunha Lima falou, espero 
que, em breve, nós consigamos, em nível nacional, 
buscar um entendimento para que acabe essa guerra 
fiscal que temos hoje internamente. São necessários 
propósitos do próprio Governo Federal, mas propósi-
tos que levem essas empresas para o Nordeste com 
juros no patamar que praticam os Estados Unidos, com 
juros no patamar que praticam outros países desenvol-
vidos por este mundo afora, e não com juros de 9,5% 
ou 10%, que ainda são juros abusivos, são juros que 
ainda não compensam. Muitas empresas não saem do 
Centro-Oeste e do Sul para se instalar no Norte ou no 
Nordeste se não tiverem esses incentivos.

É isso que nós estamos buscando. Mas nós pre-
cisamos mais do que isso ainda. Nós também preci-
samos urgentemente do ICMS Verde para contemplar 
esses empreendimentos na região amazônica, para 
contemplar empreendimentos para esses Estados que 
são Estados pobres. Estados que são cobrados pelo 
mundo inteiro. E muitos não botam a mão no bolso 
para contribuir para esses Estados. 

É por isso que temos que buscar, aqui nesta 
Casa, essas condições, na própria legislação. Com o 
ICMS Verde, vamos conseguir dar para os Estados da 
região amazônica igualdade com todos.

Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Obrigado.
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Em votação o Requerimento nº 298, de 2012, 
em aditamento ao Requerimento nº 223, de 2012, do 
Senador Paulo Bauer, que requer licença para ausentar-
-se dos trabalhos da Casa para participar da 29ª ses-
são plenária do Parlamento do Mercosul, a realizar-se 
no dia 23 de abril de 2012, em Montevidéu, Uruguai, 
devido à alteração da data do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Em votação o Requerimento nº 299, de 2012, 
em aditamento ao Requerimento nº 232, de 2012, do 
Senador Roberto Requião, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de 
sessão especial para posse dos novos parlamentares 
argentinos e de sessão preparatória para a votação 
de mudança no Regimento Interno do Parlamento do 
Mercosul, nos dias 22 a 24 de abril de 2012, em Mon-
tevidéu, Uruguai, devido à alteração da data do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Pela liderança do PT, concedo a palavra ao 
Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespec-
tadores da TV Senado, eu quero aqui, de forma muito 
rápida, tocar em dois assuntos. 

Um deles tem a ver inclusive com a resistência 
dos bancos privados em aderir à política de redução 
de juros deflagrada pelo Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica.

No último mês de março, logo após a reunião em 
que o Copom decidiu pela redução da taxa básica de 
juros de 10% para 9,75%, eu escrevi inclusive um ar-
tigo, publicado no Congresso em Foco, afirmando que 
o corte de 0,75 não só contribuiria para o crescimento 
do País – portanto, permitindo que nós conseguísse-
mos alavancar o crescimento da economia com finan-
ciamento –, como também serviria como uma espécie 
de estímulo, insumo para essa atividade econômica 
no que diz respeito à posição, agora tão bem cobrada 
pela própria Presidenta – coincidência ou não –, para 
que Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos 
públicos pudessem seguir essa trajetória de redução.

O Copom se reunirá amanhã, meu caro Senador 
Paulo Paim. E nossa expectativa é de mais uma queda 
na taxa de juros, indo nessa linha de uma política de 

contribuir decisivamente para sustentar, em bases só-
lidas, o consumo das famílias, que é o principal motor 
da economia brasileira, principalmente nesses tempos 
de crise internacional. E essas elevadas taxas de juros 
mostram-se incompatíveis com qualquer estímulo ao 
consumo, contribuindo para desacelerar o principal mo-
tor do desenvolvimento econômico nesse estágio no 
Brasil, que são os juros praticados pela banca privada.

Então, é importante essa reação assumida pelo 
Banco do Brasil, como também a atitude adotada pela 
Caixa Econômica – volto a afirmar –, de certa forma 
estimuladas pela posição muito firme da Presidente 
Dilma em cobrar dos bancos públicos e até acenar, 
meu caro Inácio Arruda, para os bancos privados um 
momento de reduzir o custo desses recursos para 
que mais pessoas possam acessar o crédito e a gen-
te possa retomar o crescimento da nossa economia. 
Até porque é importante – nós vimos hoje na decisão 
da Comissão de Assuntos Econômicos, tratando da 
questão do ICMS na importação – nós termos outras 
medidas. Não é só retirar essa questão do ICMS na 
importação. É resolver o problema da indexação dos 
Estados, de que vamos num passo seguinte tratar; é 
cuidar do comércio eletrônico. Mas nós precisamos 
reduzir essa taxa de juros para permitir que mais em-
presas possam acessar o crédito, investir localmente, 
ampliar sua capacidade de produção, gerar trabalho 
e, consequentemente, renda, consumo e, portanto, 
atacando frontalmente esse aspecto da economia no 
atual quadrante da nossa história.

Não obstante esse comportamento favorável do 
mercado, eu diria que nos surpreende a grande resis-
tência por parte dos bancos privados, até porque a 
indústria reclama e, meu caro Pimentel, a indústria é 
quem mais vai aos bancos buscar crédito.

Portanto, se isso baixa, ganha-se na chamada 
escala, em volume, consequentemente, não se per-
derá nada, mas nós teremos a oportunidade de mais 
gente buscando crédito, mais gente investindo e não 
especulando na produção, para que o nosso País pos-
sa crescer e crescer neste momento de dificuldade.

Quero aqui deixar este pronunciamento, meu caro 
Pimentel, em que tratamos dessa questão e, por isso 
mesmo, não podemos dar trégua a essa campanha, a 
essa luta pela redução de juros, pelas alterações das 
condições que todos nós chamamos de tributária, mas 
que aprendamos com a lição. Em 16 anos aqui compar-
tilhados, inclusive com os dois Parlamentares do Ceará 
que estão à Mesa, nós não assistimos aos governos 
conseguirem implementar medidas que pudessem ir 
ao encontro dessa necessidade que nós batizamos de 
reforma tributária, para todo mundo, que tem de ser 
feita no todo. Vamos começar por partes, passo a pas-
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so: ICMS Importação, indexação, o indexador das dívi-
das dos Estados, alongamento dessa dívida, a própria 
questão do comércio eletrônico, Fundo de Participa-
ção, e aí nós vamos completando a obra e permitindo 
uma verdadeira repactuação entre a União, Estados 
e Municípios. E, claro, precisamos reduzir com isso o 
custo desse dinheiro, para permitir, com a redução da 
taxa de juros, uma cruzada, para que a gente abra o 
caminho definitivo para incorporar o mercado consu-
midor, todas as classes sociais do País.

Queria que V. Exª autorizasse, na íntegra, a pu-
blicação deste pronunciamento, meu caro Senador 
Pimentel.

Mas quero concluir meu pronunciamento nesta 
tarde, meu caro Senador Pimentel, tocando em outro 
ponto que tem sido motivo de muito, eu diria, nervosis-
mo de alguns, de agitação de outros, e aí vão surgindo 
ilações, ponderações, conjecturas e, portanto, subo 
a esta Tribuna aqui para reafirmar o que, na semana 
passada, meu caro Senador Pimentel, nós já tínhamos 
reafirmado. Nós tínhamos dito aqui, por diversas vezes, 
que na terça-feira, portanto hoje, nós teríamos já um 
primeiro resultado da coleta de assinaturas para a ins-
talação da CPMI. Optamos, inclusive, por esse caminho 
depois de uma conversa com os dois Presidentes, da 
Câmara e do Senado, numa demonstração clara de 
buscar fazer todas as apurações e, no dia de hoje, a 
gente já contabiliza, neste momento, aqui no Senado, 
60 assinaturas de Srªs e Srs. Senadores da República.

O número ainda efetivamente tende a crescer. 
Mas esse número, meu caro Anibal, já é mais do que 
suficiente para que a gente, agora, no aguardo da jun-
ção dessas nossas assinaturas com as assinaturas 
por parte das Srªs e Srs. Deputados, possa promover 
a entrada desse requerimento na Mesa do Congres-
so Nacional.

Se tudo correr bem, Paulo Paim, a Câmara deve 
ainda, no dia de amanhã, completar a sua coleta de as-
sinaturas. E nós pretendemos, no mais tardar até as 11 
horas da quinta-feira, apresentar à Mesa do Congresso 
Nacional as assinaturas da CPMI; portanto, fixando, 
de uma vez por todas, a entrega desse requerimento 
e, consequentemente, fazendo o rito normal, que é a 
conferência de assinaturas; depois disso, a leitura no 
Congresso Nacional, para que nós tenhamos a opor-
tunidade dessa leitura, a comunicação aos partidos 
para indicação dos seus membros e a consequente 
instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito por parte do Congresso Nacional.

Portanto, de forma muito tranquila, quero salientar 
esse aspecto e dizer que nós vamos continuar imbuídos 
nesse esforço de cumprir as nossas funções. Fizemos 
isso aqui na semana passada em relação ao Conselho 

de Ética e, na próxima semana, faremos também em 
relação à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Era isso, meu caro Pimentel, que eu tinha a de-
clarar em relação a esses dois assuntos.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no último mês de março, logo após a 
reunião em que o Copom decidiu pela redução da taxa 
básica de juros da economia de 10,5% para 9,75%, 
escrevi um artigo publicado no site Congresso em foco 
afirmando que o corte de 0,75% da Selic só contribui-
ria para sustentar o crescimento do País se chegasse 
rapidamente ao financiamento do consumo.

Justifiquei afirmando que o mais importante in-
sumo para a manutenção de taxas de crescimento 
econômico com expansão do emprego e da renda, 
que alimentam o consumo, é sem dúvida a redução 
da taxa de juros.

Ela contribui para sustentar em bases sólidas o 
consumo das famílias, principal motor da economia 
brasileira nos últimos anos.

Mas ponderei que para isso ocorresse seria ne-
cessário que o sistema financeiro como um todo acom-
panhasse a decisão do Banco Central e promovesse 
também cortes substanciais nas taxas que praticam 
no mercado.

De tão elevadas, essas taxas se mostram incom-
patíveis com qualquer estímulo ao consumo, contri-
buindo, assim, para desacelerar o principal motor do 
crescimento da economia brasileira,

Foi o que aconteceu, no primeiro momento, com o 
Banco do Brasil, que após o anúncio da queda da Selic 
apressou-se em anunciar também uma redução das 
taxas praticadas em suas diferentes linhas de crédito.

Essa reação inicial do BB foi, no entanto, muito 
tímida e em média não alcançava percentualmente 
a metade do que havia sido reduzido na taxa básica 
de juros.

Sugeri, então, que como principal banco do país 
o BB poderia ofertar reduções mais substanciais de 
suas taxas de juros.

E exercendo a função de regulador do mercado, 
se pelo menos acompanhasse nas taxas que pratica 
os mesmos cortes da Selic, o BB poderia puxar para 
baixo as taxas cobradas pelo resto do sistema bancário.

Assim, daria o BB a sua parcela de contribuição 
para um crescimento maior da economia.

O que ocorreu depois todos nós sabemos.
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Coincidência ou não, por determinação da pre-
sidenta Dilma Rousseff o BB e a Caixa Econômica 
Federal foram intimados a participar dos esforços do 
governo para sustentar o crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto) e passaram a oferecer taxas de juros 
civilizadas para financiar a manutenção ou o cresci-
mento do consumo das famílias brasileiras.

Além de reduzir suas taxas, os dois bancos ofi-
ciais passaram também a refinanciar a juros menores 
dívidas de seus correntistas ou de clientes de outros 
bancos, contribuindo com isso para a redução do en-
dividamento das famílias.

Para evitar a migração de seus correntistas para 
esses bancos estatais, outras instituições de crédito já 
aderiram à nova política de juros,

Entre elas estão o Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul (Banrisul) e o Banco de Brasília (BRB), ambos 
de administração petista, além do HSBC, um dos maio-
res bancos privados do mundo em atuação no Brasil.

Apesar de uma grita geral da banca privada com a 
nova política de crédito dos bancos oficiais, elas já co-
meçam a dar resposta ao recuo da produção industrial 
do País em 2011, afetada pelo péssimo desempenho 
da economia mundial no ano passado.

No BB, a redução de juros já provocou aumento 
no volume de empréstimos da instituição.

O financiamento de veículos, por exemplo, cres-
ceu 33% na semana passada, na comparação com o 
período anterior.

O crediário, que tinha média diária de R$ 350 mil, 
passou para R$ 850 mil.

Esses números certamente vão se refletir no de-
sempenho do comércio, que registrou queda de 0,5% 
em fevereiro, em relação a janeiro, conforme pesquisa 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Trata-se de um queda sazonal, pois em relação 
a fevereiro de 2011, o crescimento foi de 9,6%. E no 
acumulado dos últimos 12 meses, o comércio registrou 
expansão de 6,7%.

Não obstante esse comportamento favorável do 
mercado surpreende a grande resistência à redução 
da taxa de juros particularmente por parte da Fede-
ração Brasileira de Bancos (FEBRABAN), que luta 
por incentivos fiscais junto ao governo para aderir ao 
movimento liderado pelo BB e pela Caixa Econômica.

Resistência, aliás, incompreensível.
O sistema bancário brasileiro detém o maior 

spread (diferença entre a taxa de captação e a taxa 
de empréstimo) do mundo, que ultrapassa a média de 
28%, contra apenas 1,7% na Coréia do Sul, 2,9% nos 
Estados Unidos ou apenas 3% no nosso vizinho Chile.

Isso faz com que os bancos brasileiros tenham 
um lucro líquido de quase 33%. Estamos falando de 

um ganho sobre a mercadoria vendida pelos bancos, 
que é o dinheiro. E chamávamos de agiotas aquelas 
pessoas que emprestavam seu dinheiro cobrando ju-
ros de 10%.

A economia brasileira tem, sem dúvida alguma, 
uma série de ineficiências que nos acostumamos a 
chamar de “custo Brasil”.

Sob esse guarda-chuva se acomodam principal-
mente problemas de infraestrutura de transportes, a 
elevada ou mal distribuída carga tributária e o câmbio 
valorizado, mas também, e principalmente, as elevadas 
taxas de juros, o maior componente da baixa compe-
titividade da nossa economia.

Isso é o que se pode chamar de “lucro Brasil”, 
aquele de taxas estratosféricas, que acontece somente 
nos limites das nossas fronteiras.

Só ele explica o diferencial de preços praticados 
no País, do big Mac ao automóvel, dos telefones aos 
computadores, de peças do vestuário aos brinquedos 
que fazem a alegria das crianças e o desespero dos 
pais, na hora da compra.

São as taxas de juros que determinam todos 
esses preços, são elas que valorizam o câmbio, que 
corroem o salário do trabalhador e os proventos dos 
aposentados, reduzem a produção e inibem as ven-
das, provocando desemprego e recessão econômica.

Sua redução – especialmente para as linhas de 
crédito que impulsionam a produção e o consumo, aí 
incluídos o cheque especial e o cartão de crédito - po-
derá contribuir para ampliar a base de consumidores, 
estimulando a produção e multiplicando as vendas de 
bens duráveis, como os automóveis, incorporando ao 
mercado de consumo desses bens a classe D, a exem-
plo do que aconteceu nos últimos anos com a classe C.

Por isso mesmo, não lhe podemos dar trégua. A 
redução da taxa de juros há de ser uma cruzada que 
nos abra o caminho definitivo para incorporar ao mer-
cado consumidor todas as classes sociais do País.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
um registro...

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Pois não.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... um 
registro do que aconteceu hoje na CAE. Hoje é um dia 
triste para o povo do Estado do Espírito Santo. Embora 
nós tenhamos ainda uma votação no plenário, eu não 
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tenho razão nenhuma para acreditar, embora a Bíblia 
diz que Abraão creu contra a esperança.

Senador Inácio, a Bíblia diz que Abraão creu 
contra a esperança. Um homem de avançada idade, 
a mulher com mais de 100 anos, e Deus disse que ela 
teria um filho... Ele creu contra a esperança. Eu estou 
crendo contra a esperança com relação ao caso do 
Espírito Santo.

Com a erradicação do café, 42 anos atrás, o Es-
tado na bancarrota, o Espírito Santo cria um incentivo, 
fundamenta aí a sua economia e, depois de 40 anos, 
o Estado, que fez dever de casa, de um povo traba-
lhador, que esteve quase naufragando com o advento 
do crime organizado, ressurge das cinzas. O Estado 
ressurge das cinzas e, vênia, com a mão que ajudou, 
da Presidente Dilma, que agora autorizou o Mantega 
matar. E não tomou conhecimento, não. Não respei-
tou o Governador Renato Casagrande, não respeitou 
o Governador de Goiás nem o de Santa Catarina. Não 
respeitou os Estados. É crime ter uma orla e um porto?

Pois bem, se querem tirar, tirem. Resolveu isso? 
Resolveu. Ela resolveu que vai salvar a indústria, e 
não vai. Esse não é o problema, e V. Exª sabe. Argu-
mentou muito bem, Senador Inácio, porque V. Exª é 
um homem escolado, intelectual e conhece o Brasil. 
Não resolverá com esse pacote para salvar a indústria 
que ela lançou, na desconfiança até dos próprios in-
dustriais, que comentam que esse pacote não é nada 
do que esperavam. Não vai resolver.

Hoje, foi com o Espírito Santo; amanhã, será 
com o Ceará dos dois, do Senador Pimentel e de V. 
Exª, Senador Inácio. Depois, será com o Acre, de Tião 
Viana e assim sucessivamente.

O Senado, que é a Casa do equilíbrio – pelo 
menos, se pensava até hoje –, onde há uma solida-
riedade nacional, não foi solidário em nada. Propõe-
-se ou entende-se que não precisamos ser solidários 
a ninguém, em questão nenhuma que diz respeito a 
qualquer tipo de Estado.

Veja só que gracinha: o Estado de Delcídio Ama-
ral estava nessa lista, mas meteu o pé na porta, e é do 
PT. Havia lá uma cobrança do gás que vem da Bolívia, 
mas resolveram o problema dele. Resolveram o pro-
blema de Pernambuco: olha aí o Porto de Suape, refi-
naria, fábrica da Fiat. Aí o nosso querido ex-Senador, 
ex-Presidente da CNI fala: “Agora pode acabar com o 
de todo mundo. Eu tenho autoridade, estou mandando 
acabar”. Claro! A compensação está posta.

O que vamos esperar do dia de amanhã? De 1º de 
janeiro, tudo o que queríamos era uma compensação. 
Queríamos uma passagem minimamente responsável. 
O que fará sem esses recursos o Governador Renato 
Casagrande? O que farão os nossos prefeitos? Por-

que isso vai direto para a conta das prefeituras. Não 
é renúncia fiscal a questão do Fundap. Ninguém está 
renunciando a isso. Mas para beneficiar São Paulo vale 
tudo. Aliás, beneficiar São Paulo e, agora, um pouco do 
Rio Grande do Sul. Não sei por quê. Não sei se essas 
pessoas são de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. 
Mas eu tenho cá as minhas desconfianças.

O Sr. Guido Mantega trata o governador do Estado 
como se o governador tivesse sido nomeado – e saiu 
no Diário Oficial da União – por Dilma Rousseff; ele é 
um CC8. Renato Casagrande virou governador com 
um CC5. Isso é uma brincadeira! Esse Guido Mantega 
é um arrogante! É um arrogante!

E ficam esses três Estados agora... O Governador 
Colombo, de Santa Catarina, sai daqui cabisbaixo sem 
entender essa matemática, sem saber o que fazer. E 
a gente encontra Senadores dos outros Estados sor-
rindo pelo corredor.

Hoje à noite, desconfio que muitos deles vão 
jantar no Piantella, juntamente com a Confederação 
Nacional da Indústria, com os intelectuais da indústria, 
com o Sr. Paulo Skaf e companhia. Vão jantar hoje à 
noite lá no Piantella e vão rir dos nossos Estados. “E 
agora, o que vai ser do Espírito Santo?” E um ri. O 
outro pergunta: “O que vai ser de Goiás?” O outro ri 
mais. “O que vai ser de Santa Catarina?” Quem sabe 
o Presidente da Fiesp vai dizer: esses Estados se es-
cafederam. É lamentável! É triste!

Aqui não admito que nenhum Senador se aproxi-
me de mim para pedir solidariedade em nada. Não ad-
mito. Reafirmo que estou fora da base deste Governo. 
Reafirmo a insensibilidade da Presidenta que fui para a 
rua ajudar a eleger. Ela é insensível! O ministro é frio, 
calculista, é o dono do Brasil. Aliás, o cofre é desse 
cidadão. É ele que está salvando o Brasil, só ele sabe 
fazer contas. Só ele sabe calcular as coisas. É um in-
telectual, a mente pródiga do Brasil: Guido Mantega. 
Ninguém sabe mais nada.

E há miséria no Espírito Santo, bolsões de miséria 
no Ceará, em Rondônia, no Acre. A culpa é do Espírito 
Santo, que usufruiu disso 40 anos em detrimento dos 
seus irmãos pobres. Isso é uma brincadeira! Chega a 
ser uma palhaçada! É nojento; dá vontade de vomitar! 
Sei a palhaçada que vai ser, amanhã, essa votação aqui.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Peço ao Senador Inácio Arruda, que é o Líder do 
PCdoB, dois minutos enquanto termino de votar aqui 
os requerimentos.

Em votação o Requerimento nº 300, de 2012, em 
aditamento ao Requerimento nº 259/2012, do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que requer licença no período 
de 22 a 24 de 2012 para ausentar-se dos trabalhos 
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da Casa para participar da sessão do Parlamento do 
Mercosul no dia 23 de abril de 2012, em Montevidéu, 
Uruguai, devido à alteração da data do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, pois 
eu gostaria de mostrar a V. Exª o caso do diplomata 
iraniano acusado de pedofilia aqui no Brasil.

Sr. Presidente, por três vezes, nesses últimos 
15 dias, estive na Embaixada do Irã para tratar do as-
sunto relativo ao Pastor Youssef, que está condenado 
à morte, à forca, porque foi considerado apóstata por 
haver se convertido ao Cristianismo, abandonando o 
Islamismo. O Pastor afirma que nunca foi mulçumano, 
mas está condenado à morte. 

Então, lá, eu e o Embaixador tivemos uma boa 
conversa. Ele disse que não, que ele sequer é pastor, 
que é ajudante de pedreiro e que foi condenado por 
prostituição, mas que não está condenado à morte, 
porque a lei civil deles não condena ninguém à morte 
por ser apóstata. 

Mas, no dia seguinte, chegaram até mim os origi-
nais do tribunal de justiça do Irã, escrito em mandarim, 
dizendo que ele estava condenado à morte porque 
virou as costas para Maomé. Eu voltei lá e disse-lhe: 
“Este é um documento original. O senhor não me falou 
a verdade”. Ele olhou o documento e realmente não 
tinha o que fazer.

Agora um diplomata iraniano, aqui, abusando de 
crianças em Brasília! 

“Caso haja um acordo, o governo do Irã pode soli-
citar a volta do diplomata ao país de origem ou extinguir 
a imunidade dele e permitir o julgamento no Brasil”.

Então, tem que tirar a imunidade dele para que 
ele seja julgado aqui. Imaginem se fosse no Irã? Ele 
estaria condenado à morte. Aqui, minimamente, te-
mos de ter prisão perpétua para esse tipo de gente 
desgraçada, de mente doente e que abusa de criança. 

Quem abusa de criança não pode ir para país 
alheio arrotar sua religiosidade para mandar alguém 
para morte em nome de ter assumido esta ou aquela fé. 
Não falo com base nas conversas que tive com o em-
baixador, porque esse é um diplomata, mas nós, aqui, 
precisamos documentar – e eu farei – e quero ver se 
dessa vez conto com a solidariedade de V. Exªs, com 
a solidariedade do Senado, para pedir realmente que 
seja retirada a imunidade dele, para que esse cidadão, 
que abusou de crianças aqui em Brasília, seja julgado 
aqui no Brasil. 

Vamos ver se pelo menos nisso a gente tem 
unidade.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda, pelo 
tempo regimental.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
primeiro dizer que, em relação à Resolução nº 72, há 
uma convicção conjunta de todos os Senadores em 
relação à proteção da indústria brasileira, com apoio 
inclusive de todas as centrais sindicais, evidentemente 
daqueles que estão a produzir no nosso País. Nisso, 
há convicção e consenso.

A outra questão é encontrar as maneiras adequa-
das para não criar dificuldades, especialmente para 
o Espírito Santo e, em seguida, o Estado de Santa 
Catarina – mas, especialmente, o Espírito Santo, que 
é o Estado que será mais prejudicado em função da 
decisão, que há uma maioria muito larga do Senado 
Federal em relação a essa questão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
também deixar escrito nos Anais do Senado Federal 
um discurso que preparei para a sessão em homena-
gem ao nosso ex-Governador, ex-Senador, Deputado 
Federal, Deputado Estadual, Diretor da Faculdade de 
Medicina, um homem que se dedicou à ação pública, 
o ex-Governador Waldemar Alcântara, pai também do 
ex-Senador, ex-Governador e ex-Prefeito de Fortale-
za, Lúcio Alcântara, que inclusive sofreu um acidente 
de bicicleta – e nós todos aqui estamos irmanados no 
sentido de que ele tenha pronta recuperação –, em 
Fortaleza, quando fazia sua corridinha na beira-mar. 
Todos nós estamos aqui ansiosos para que ele se re-
cupere o mais rapidamente possível.

Faço esse registro, porque não pude comparecer 
a essa importante sessão de homenagem, em função 
de uma palestra que tive que proferir no dia dedicado 
à minha, à nossa cidade, que é a cidade de Fortaleza. 
Eu fui escalado para ali falar, naquele dia muito espe-
cial para todos nós, que é o aniversário da cidade de 
Fortaleza, 13 de abril.

Mas eu gostaria que V. Exª pudesse acolher este 
pronunciamento que destaca essa passagem do ex-
-Senador Waldemar Alcântara, ex-Governador do Es-
tado do Ceará. E alguns pontos são especiais, como 
sua posição contrária ao AI-5 em plena ditadura, quan-
do poucos na base daquele governo da época tiveram 
coragem de se levantar contra e, mesmo sendo do 
partido do governo, da Arena, ele teve coragem de se 
levantar contra o AI-5; sua dedicação e seu esforço em 
relação ao Banco do Nordeste, à Faculdade de Medi-
cina do Estado do Ceará, à criação do Hospital Wal-
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ter Cantídio, à residência universitária, à Maternidade 
Escola Assis Chateaubriand, foram missões que ele 
assumiu com uma dedicação enorme para que essas 
casas pudessem funcionar adequadamente.

Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro, dei-
xando aqui para os Anais o inteiro teor do meu pro-
nunciamento.

Em seguida, Sr. Presidente, dizer que quero me 
dedicar a uma luta empreendida, considero um pou-
co pelo povo brasileiro, e de longo curso que se vem 
dando de forma mais recente, iniciada no governo do 
Presidente Lula e que entra o Governo da Presidente 
Dilma, nesse enfrentamento que exige uma participa-
ção ampla da sociedade, seja o movimento sindical dos 
trabalhadores, o setor de produção do Brasil – indús-
tria, agricultura –, cuja participação é muito importante 
nessa hora, que é a luta em defesa de uma redução 
mais drástica dos juros no Brasil.

Porque, imaginem, estamos discutindo os escân-
dalos anunciados no Brasil. Agora mesmo uma CPMI já 
alcança a assinatura de mais de 60 Senadores, a mais 
larga CPI em termos de assinaturas de Senadores, com 
certeza, no Senado Federal. Outros escândalos já surgi-
ram, mas não há nada igual ao escândalo dos juros no 
Brasil. Nada! Nada igual a essa sangria terrível, mesmo 
com a redução dos juros a que estamos assistindo ser 
patrocinada durante o Governo da Presidenta Dilma – 
correta, necessária, importante, fundamental. Mas nada 
se compara à bagatela que vamos pagar este ano: mais 
de R$250 bilhões, que exige sacrifícios do povo brasilei-
ro. São recursos que retiro da inovação tecnológica. São 
recursos que retiro de uma expansão maior da rede de 
ensino superior, mais veloz, e da rede de ensino técnico. 
São recursos que deixo de investir na área de saúde no 
nosso País inteiro. São recursos que vão ter de susten-
tar essa bagatela de R$250 bilhões, superior a R$250 
bilhões, o que não é pouca coisa. Isso sangra qualquer 
nação, isso sangra qualquer povo. Não há como susten-
tar esse tipo de política.

É evidente que nós, ao discutirmos, por exemplo, 
uma resolução como a que estamos tratando no Se-
nado Federal, de proteção da indústria brasileira, que 
ninguém, em sã consciência, pode ficar contra; mas, 
ao mesmo tempo, olhamos e dizemos: puxa vida, va-
mos resolver esse problema, que é o mínimo em rela-
ção ao setor produtivo nacional, mas continua ainda a 
dificuldade nossa no enfrentamento dessa política de 
juros de forma mais acentuada. 

Por que ela não é mais veloz? Por que ela não é mais 
acentuada? Porque exige um consenso grande também 
do País: pressão popular, mobilização social, sindical, uni-
versitária, estudantil e do setor produtivo, que não pode 
coonestar com uma política de juros elevados. E, ao lado 

da luta para reduzir os juros básicos da economia, outra 
frente se abre, correta necessária e que o Governo do 
presidente Lula já havia tratado desse assunto, já havia 
buscado empreender uma movimentação em relação à 
questão dos chamados spreads brasileiros, em que se 
incluem coisas inimagináveis na área financeira brasileira 
e que levam o Brasil a praticar, naquele dinheiro que se 
vende às vezes para o capital de giro de uma empresa, 
de um pequeno negócio, de um pequeno comerciante, 
juros estratosféricos. É coisa de louco, quando se olha e 
se imagina que um cidadão ou uma cidadã pode ver, no 
seu cartão de crédito, os juros alcançarem 200%. E já foi 
mais! Já foi superior a isso! Alguns ainda estão em 100%. 

Agora nós estamos em uma espécie de trinchei-
ra onde estão envolvidos o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica. E é preciso segurar isso por algum tempo, 
porque são os dois maiores bancos públicos do Bra-
sil. Nesta hora, nós precisamos apoiar a decisão do 
Governo e nos juntar a ela, porque essa é uma frente 
dura, é uma frente sempre muito resistente. 

O sistema financeiro é muito concentrado. Ima-
ginem que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e 
mais três bancos privados representam 80% do sistema 
financeiro brasileiro. Se colocarmos o Basa, o Banco 
do Nordeste e um ou dois bancos, chegamos a quase 
95% do sistema financeiro brasileiro. Então, também 
é preciso uma mobilização social para reduzir esses 
spreads. Isso não cai assim, não, só porque o Banco 
do Brasil e a Caixa Econômica entraram. Eles são 
instrumentos poderosos na mão do Governo Federal. 
Mas também há pressão sobre o Banco do Brasil para 
que ele recue e há pressão sobre a Caixa Econômica, 
porque esses setores têm muita força. 

Então, é preciso uma mobilização boa, forte do 
povo brasileiro em torno da política de redução do cha-
mado spread, que é outro escândalo, é outra imoralida-
de que, talvez, merecesse uma CPI, por unanimidade 
do Congresso Nacional, para investigar os ganhos, as 
fortunas dos bilionários formadas a partir desses juros 
escandalosos praticados no Brasil.

Se nós formos olhar o que acontece com os Brics 
– China, Índia, Rússia, África do Sul –, esses países que 
estão em franco desenvolvimento... Há pouco, tivemos 
aqui uma representação do Vietnã. Eles estão pratican-
do juros básicos negativos – juros básicos negativos –, 
e quando eles olham esse spread que é cobrado aqui, 
eles dizem: “Isso não pode existir. Eu não acredito que 
isso aconteça no Brasil, que o sistema financeiro chegue 
a praticar taxas de serviços que escandalizam o mundo 
inteiro”. Eles olham e não acreditam que isso exista no 
Brasil. Como se chegou a isso no Brasil?
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É evidente que cria dificuldades para o setor pro-
dutivo brasileiro um dinheiro com preço tão elevado 
como o praticado no nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero ligar, também, 
esse esforço do sistema financeiro público, Caixa Eco-
nômica e Banco do Brasil, com a necessidade de nós 
ampliarmos o papel dos bancos regionais – do Basa, 
do Banco do Nordeste –, porque, se há pressão sobre 
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para que não 
vá com tanta sede na redução do seu spread, imagine a 
pressão que existe, do ponto de vista da concentração 
financeira do Brasil, sobre agências regionais! Praticou-
-se uma pressão enorme sobre os bancos estaduais, 
sobre agências de desenvolvimento dos Estados que 
existiam, bancos de desenvolvimento locais.

Nesses países que estamos falando aqui, que 
estão em desenvolvimento, tem banco espalhado em 
tudo quanto é região. Na China, na Índia, são vários 
bancos. O dinheiro é colocado a preço acessível para 
o povo, para os pequenos negócios, para o micronegó-
cio, dinheiro a juros negativos, para que a população 
possa ajudar a produzir, aumentar a sua riqueza e dar 
sustentação, de fato, ao seu mercado interno, que é o 
grande patrimônio que nós temos no Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de concla-
mar as organizações políticas do povo, os sindicatos, 
as associações comunitárias, conclamar o movimento 
estudantil brasileiro, o setor produtivo, a agropecuária, 
a agroindústria, as indústrias brasileiras. Em breve, 
talvez devêssemos fazer um bom debate, no Senado 
Federal, sobre quais são mesmo as pilastras da desin-
dustrialização brasileira; quais são mesmo as questões 
centrais da desindustrialização. Porque há o câmbio 
– essa coisa de câmbio flutuante, que aqui no Brasil 
flutua para cima e no resto do mundo está flutuando 
para baixo –, há o problema dos juros, o problema do 
superávit primário, mas há também o problema da res-
posta do setor industrial na hora em que é convocado, 
com apoio, com recursos e com meios do Governo.

Nós aprovamos uma política para que a Petro-
bras comprasse no Brasil, e são raras as vezes que a 
Petrobras pode se deparar com produto oferecido no 
Brasil. Isso cria dificuldades. O Governo já põe recur-
sos e tem fundos para inovação tecnológica, para o 
setor industrial. É preciso que o nosso setor industrial 
responda com mais vigor às necessidades nacionais. 
Imagino, e estou colocando aqui a Petrobras, porque 
é uma das empresas que mais compra no Brasil – a 
que mais compra no Brasil. Mas, hoje, mais da meta-
de de tudo o que a Petrobras compra, bem mais do 
que a metade, compra no exterior– e depois vamos 
dar aqui os números exatos do que a Petrobras com-
pra no exterior, o volume de compras no exterior. Por 

quê? Porque o similar ou o produto fabricado no Bra-
sil não responde às necessidades da companhia. Nós 
precisamos rapidamente trabalhar, responder. O setor 
industrial tem de responder a essas necessidades do 
nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de reforçar 
esse esforço que realiza o Governo brasileiro por meio 
de suas agências financeiras mais importantes, no 
caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e que 
esse apelo do Governo brasileiro seja abraçado pelo 
movimento social e pelo setor produtivo.

Vamos derrubar esse spread de todo o setor fi-
nanceiro. O setor público caminha nesse sentido, mas é 
preciso que as agências privadas que atuam no Brasil 
derrubem seu spread. Esse spread não é sustentável. 
Isso não sustenta economia. Isso não ajuda o Brasil. 
Isso é uma prática contrária aos nossos interesses.

Era essa, Sr. Presidente, a questão que eu gos-
taria de levantar e reforçar dentro desse trabalho, para 
que o nosso País continue progredindo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Acolho e defiro o requerimento de V. Exª.
Em votação o Requerimento nº 308, de 2012, 

em aditamento ao Requerimento nº 233, de 2012, do 
Senador Antonio Carlos Valadares, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para partici-
par de sessão especial para a posse dos novos par-
lamentares argentinos e de sessão preparatória para 
a votação das mudanças no Regimento Interno do 
Parlamento Mercosul, a realizar-se no dia 23 de abril 
de 2012, em Montevidéu, Uruguai, devido à alteração 
da data do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, será cumprida a deliberação do Ple-
nário.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Em votação o Requerimento nº 310, de 2012, 
do Senador Inácio Arruda, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de 
sessão especial para a posse dos novos parlamenta-
res argentinos e de sessão preparatória para a votação 
das mudanças no Regimento Interno do Parlamento 
do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai, 
no dia 23 de abril de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Em votação o Requerimento nº 311, de 2012, 
em aditamento ao Requerimento nº 258, de 2012, 
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do Senador Luiz Henrique, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de 
sessão especial para a posse dos novos parlamenta-
res argentinos e de sessão preparatória para a votação 
das mudanças no Regimento Interno do Parlamento 
do Mercosul, a realizar-se no dia 23 de abril de 2012, 
em Montevidéu, Uruguai, devido à alteração da data 
do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – Prorrogo a sessão por mais uma hora.
Com a palavra o nobre Senador Valdir Raupp. 
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Pimentel, Srªs. e Srs. 
Senadores, há bastante tempo têm sido recorrentes 
as críticas ao pacto federativo brasileiro por parte da 
grande maioria dos gestores públicos nas esferas es-
tadual e municipal de governo em nossa Nação.

Deixando de lado aspectos técnicos ou jurídicos 
– a fim de traduzir de modo que o cidadão que nos 
ouve possa melhor nos compreender e ficar a par do 
assunto –, podemos definir o pacto federativo como o 
conjunto de fatores que define o relacionamento entre 
os entes que compõem nossa Federação, ou seja: o 
Governo Federal, os Governos Estaduais e os Gover-
nos Municipais.

Criticar, questionar ou discutir o pacto federativo 
é, portanto, analisar criticamente os diversos aspec-
tos dessa relação entre Governo Federal e Governos 
locais – Estaduais e Municipais. É procurar discernir, 
tendo sempre em vista o melhor benefício para a Na-
ção, qual o melhor arranjo no equilíbrio de forças, de-
veres e responsabilidades de cada esfera de governo. 
Isso envolve inúmeros aspectos, que vão de questões 
legislativas à distribuição orçamentária, passando por 
atribuições sociais e políticas. 

A crítica mais corrente hoje em dia é a de que 
o Governo Federal brasileiro é musculoso demais. 
Centraliza o poder decisório em grande parte porque 
detém a maior parte do orçamento público. Os Gover-
nos Estaduais e Municipais ficam à sua mercê, per-
dem independência, e essa subordinação ao Poder 
central tende a gerar disfunções que vão contra o bom 
funcionamento da máquina pública – conta que recai, 
em última instância, sobre o colo do cidadão comum. 

De todo modo, basta um pouco de bom-senso 
para constatar que criar um arcabouço legal que ga-
ranta o bom e justo funcionamento de uma máquina 
pública capaz de lidar com as diferentes peculiarida-

des regionais de um País da dimensão do Brasil, não 
é tarefa das mais simples. Ainda assim, Sr. Presidente, 
esse é um esforço do qual não podemos nos esquivar.

Em decorrência de tudo isso que acabo de men-
cionar, Sr. Presidente, faço questão de registrar minha 
imensa satisfação com a decisão do Presidente José 
Sarney de instituir uma comissão de renomados e 
experientes especialistas a fim de discutir o pacto fe-
derativo brasileiro e de nos apresentar sugestões de 
como aperfeiçoá-lo. 

Atendendo a pedidos de diversos Senadores, foi 
instalada, no último dia 12, a comissão incumbida des-
sa missão. São 12 profissionais do mais alto gabarito 
- juristas, tributaristas e cientistas políticos -, que te-
rão o prazo de 60 dias para apresentar propostas que, 
após discutidas e votadas nesta Casa, poderão vir a 
se somar ao ordenamento jurídico da Nação.

Pelas informações preliminares que já recebe-
mos, a comissão já definiu uma pauta prioritária, que 
englobará os assuntos referentes aos critérios de dis-
tribuição dos recursos do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE); ao sistema do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS); aos critérios de 
distribuição dos royalties do petróleo; e ao indexador 
das dívidas dos Estados junto à União.

Sr. Presidente, eu tenho a certeza de que V. Exª 
não havia visto ainda o meu pronunciamento escrito, 
porque V. Exª falava exatamente sobre isto quando eu 
estava sentado à Mesa, ao seu lado, de que esta é a 
questão central, e que nós devemos debater, ou seja, o 
pacto federativo, para resolver a questão do ICMS, do 
FPE, dos royalties do petróleo, da dívida dos Estados.

E o que vimos hoje, nas comissões, principal-
mente na Comissão de Assuntos Econômicos, foi um 
pouco disto que estamos falando aqui: a contenda 
entre os Estados e a União, talvez até desnecessária, 
se já tivéssemos, no passado, aprovado esse pacto 
federativo. Quer dizer, Estados que tinham privilégios 
e não querem perdê-los; Estados que não têm nenhum 
privilégio querem ganhá-los. O pacto federativo nivela, 
ele universaliza nessa questão da União, Estados e 
Municípios, fazendo justiça com todo o povo brasilei-
ro, não só com os Estados e Municípios, mas com o 
cidadão brasileiro.

Considero extremamente benfeita a escolha des-
ses tópicos, pois são assuntos da maior urgência e de 
grande relevância para o bom relacionamento entre os 
Entes Federados. São assuntos controversos e que 
têm gerado muito atrito, com o consequente prejuízo 
a todos nós, cidadãos do País.

Desse modo, Sr. Presidente, quero finalizar, de-
sejando muito sucesso aos debates que ocorrerão no 
âmbito da comissão criada pelo Presidente Sarney.
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Quero, também, dizer que os assuntos, suges-
tões e propostas apresentados deverão ser objeto da 
máxima atenção por parte de nós, Senadores, que não 
nos esquivaremos de fazer nossa parte, apreciando, 
discutindo e eventualmente votando esses temas tão 
importantes para o nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 317, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Aplausos pelos 40 anos da Guerrilha do Araguaia 
comemorado no dia 12 de março de 2012, bem como 
seja encaminhado o referido voto ao Presidente Na-
cional do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Re-
nato Rabelo, no seguinte endereço: Rua Rego Freitas, 
192 – República – São Paulo – SP – CEP 01220-010.

Justificação

A Guerrilha do Araguaia foi um agrupamento de 
militantes contrários à ditadura militar que acreditavam 
que a revolução socialista só teria sucesso se aconte-
cesse no interior rural do Brasil. Os militantes, na maio-
ria membros do PCdoB, escolheram a região no sul do 
Pará, nas divisas entre o Maranhão e Tocantins. A área, 
de aproximadamente 7.000 km², foi palco de treinamentos 
e ações dos militantes, que pegaram em armas e criaram 
um esquema paramilitar para realizar suas operações.

Ocorrida no início da década de 1970, a guerrilha 
levou este nome por ter sido travada em localidades 
próximas ao rio Araguaia. A guerrilha foi organizada 
pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB, que, des-
de meados dos anos 1960, já mantinha militantes na 
região do conflito.

O objetivo do PCdoB era angariar apoio da popu-
lação local para, a partir do campo, enfrentar a ditadura, 
derrubá-la, tomar o Estado e fazer a revolução. Antes 
de definir-se pela luta armada, o partido apostou na 
estratégia de construção de uma frente ampla demo-
crática contra a ditadura. Essa linha política, entretanto, 
não eliminou a opção armada.

Entre 1972 e 1975, a Guerrilha do Araguaia foi 
alvo de uma grande ação do exército, que queriam 
reprimir e acabar com o movimento.

A maioria dos guerrilheiros era composta de jo-
vens, dentre eles várias mulheres, que haviam parti-
cipado ativamente do movimento estudantil. Ao lado 
destes, se encontravam antigos e experientes dirigentes 
comunistas, como João Amazonas, Maurício Grabois, 

Ângelo Arroyo e Elza Monnerat. Nas matas do Ara-
guaia, várias gerações de comunistas se encontraram.

Durante as ações militares, os agentes de repressão 
da ditadura teriam cometido graves violações aos direitos 
humanos, como prisões ilegais e execuções de guerrilheiros 
e moradores locais, condenados como “colaboradores”.

Estima-se que pelo menos 70 militantes tenham 
sido mortos por militares durante as ações de repres-
são no Araguaia. 

A Guerrilha do Araguaia representou um momento 
importante na história de luta do povo brasileiro contra 
a ditadura militar. Homenagear as dezenas de cama-
radas que foram assassinados - e hoje se encontram 
desaparecidos - é um dever de todo militante comunista.

Devemos continuar nos esforçando para manter 
acesa a chama, buscando restabelecer o contato e crian-
do condições para o seu desenvolvimento. Só assim a 
luta desses bravos guerrilheiros jamais será esquecida.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 318, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12 do 

Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2011 de autoria 
do Deputado Manoel Júnior, que “Altera a Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre a ins-
talação de assentos especiais para pessoas obesas 
nos locais que menciona”, seja ouvida a Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), além das comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, para 
que possa ser analisado o impacto econômico  do 
acréscimo proposto. – Senador Delcídio do Amaral.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
do Ministro de Estado das Comunicações:

– Nº 23, de 13 de abril de 2012, em resposta ao Re-
querimento nº 1.330, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Alvaro Dias. 
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As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – A Presidência designa os Senadores Humberto 
Costa e Antonio Carlos Valadares, como titulares, e 
os Senadores Wellington Dias e Vanessa Grazziotin, 
como suplentes, para integrarem a Comissão Tempo-
rária Externa destinada a debater e propor soluções 
ao financiamento do sistema de saúde do Brasil, nos 
termos do Requerimento nº 145, de 2012, conforme o 
Ofício nº 51/2012, da Liderança do Bloco Parlamentar 
de Apoio ao Governo. 

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 51/2012 – GLDBAG

Brasília, 16 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. nº 451/2012 – SF e nos 

termos regimentais, indico os Senadores Humberto 
Costa e Antonio Carlos Valadares como titulares e os 
Senadores Wellington Dias e Vanessa Graziotin como 
suplente na Comissão Temporária criada para deba-
ter e propor soluções para financiamento do sistema 
de saúde do Brasil, 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 (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

 
Of. nº 18/2012/GLBUF/SF

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
Eduardo Amorim para integrar, como membro Titular, 
a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
– CDR desta Casa, em substituição ao Senador Vi-
centinho Alves.

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 (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – A Presidência designa, nos termos dos Ofí-
cios nºs 15 e 16; e 18 a 20, de 2012, da Liderança 
do DEM, respectivamente, os seguintes Senadores, 
como titulares, em substituição ao Senador Demós-
tenes Torres:

– José Agripino, na Comissão Temporária Externa 
para representar o Senado na Conferência da 
ONU – Rio+20;

– Clovis Fecury, na Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; 

– José Agripino, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e

– Jayme Campos, nas Comissões de Serviços de In-
fraestrutura; e de Assuntos Econômicos.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 15/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Demóstenes Torres pelo meu nome, como 
titular, para integrar a Comissão Temporária Externa 
destinada a representar o Senado Federal no âmbito 
da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-
vimento Sustentável, a Rio+20.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

 
Of. nº 16/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição do 

Senador Demóstenes Torres pelo Senador Clovis Fe-
cury, para ocupar, como titular, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa – CDH.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

 
Of. nº 18/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Demóstenes Torres pelo meu nome, para 
ocupar, como titular, a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania – CCJ, ficando a vaga de suplente 
da referida Comissão a ser indicada posteriormente.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal.
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Of. nº 19/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Demóstenes Torres pelo Senador Jayme 
Campos, para ocupar, como titular, a Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura – CI, ficando a vaga de suplente 
da referida Comissão a ser indicada posteriormente.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal.  

 
Of. nº 20/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Demóstenes Torres pelo Senador Jayme 
Campos, para ocupar, como titular, a Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE, ficando uma das va-
gas de suplente da referida Comissão a ser indicada 
posteriormente.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal.  

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Conforme cálculo de proporcionalidade parti-
dária fixado nos termos do parágrafo único do art. 78 
do Regimento Interno, aprovado na reunião de líderes 
realizada no dia 14 de fevereiro último, considerando as 
vagas abertas por ocasião das indicações feitas pelo 
Bloco Parlamentar da Maioria pelos Ofícios nºs 63 e 
67, ambos de 2012, lidos no dia 13 do corrente, e nos 
termos do Ofício nº 5, de 2012, da Liderança do PSD, 
a Presidência designa os seguintes Senadores para 
integrarem as Comissões Permanentes:

– Senadora Kátia Abreu: suplente na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e titular na 
Comissão de Serviços de Infraestrutura;

– Senador Sérgio Petecão: titular na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e suplente na 
Comissão de Serviços de Infraestrutura.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 5/2012-GLPSD

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Ref.: Indica os parlamentares que menciona para ocu-
parem as vagas destinadas ao PSD nas Comissões 
do Senado Federal

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os 

Senadores mencionados a seguir para ocuparem as 

vagas destinadas ao PSD nas Comissões no Senado 
Federal, conforme descrito a seguir:

Senadora Kátia Abreu

– Titular nas Comissões: CAE – Comissão de Assun-
tos Econômicos / CE – Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte / CI – Comissão de Serviços 
de Infraestrutura.

– Suplente nas Comissões: CCJ – Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania / CRA – Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária / CMA – Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

Senador Sérgio Petecão

– Titular nas Comissões: CCJ – Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania / CRA – Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária / CAS – Comissão 
de Assuntos Sociais.

– Suplente nas Comissões: CI – Comissão de Serviços 
de Infraestrutura / CRE – Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional / CCT – Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática.
Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu, Lí-

der do PSD.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 

CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

 
Of. nº 17/12-GLDEM

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a retirada do 

nome do Senador Demóstenes Torres, como suplente, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, 
ficando a vaga a ser indicada posteriormente.

Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 132, 
de 2012, na origem, da Senhora Presidente da Repú-
blica, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 50, de 2011 (nº 5.418/2005, na Casa de 
origem, da Deputada Luiza Erundina), que declara o 
educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.612, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – A Presidência, tendo em vista que a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa apro-
vou o Parecer nº 1.369, de 2011, referente ao Projeto 
de Lei do Senado nº 726, de 2011, e nos termos do 
parágrafo único do art. 258, do Regimento Interno, 
altera o despacho aposto ao Requerimento nº 172, 
de 2012, de tramitação conjunta do referido Projeto, 
para que a matéria seja incluída em Ordem do Dia, 
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT – 
CE) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, 
Aloysio Nunes Ferreira, Cícero Lucena, Ciro Nogueira 
e a Srª Senadora Angela Portela enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o inciso I e §2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
da matéria intitulada “Triunfo desconhece regras bási-
cas do edital”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo 
de 09 de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que o presidente da empresa 
que vai operar Viracopos diz que aeroporto é como 
shopping.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, 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. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Triunfo desconhece regras básicas de edital

Folha S. Paulo, 9-2-12

O presidente da Triunfo Investimentos e Parti-
cipações, que arrematou o aeroporto de Campinas, 
demonstrou pouca familiaridade com princípios bási-
cos do edital e com a realidade das obras que terá de 
realizar. Em conversa com analistas, Carlo Bottarelli 
disse que os investimentos estão condicionados à de-
manda. “Se não tiver demanda, não tem investimento.”

Receita ‘inexplorada’ bancará aeroportos priva-
tizados

Receita de privatização de aeroportos já é dis-
putada

Enquete: você concorda com a privatização?

O edital estabelece que o risco de demanda 
(ou seja, se a demanda prevista pelo governo não se 
concretizar) é do operador. E que ele está obrigado a 
investir, independentemente da demanda, até o fim 
da concessão --em 30 anos, no caso de Viracopos.

Depois, em entrevista telefônica com jornalistas, Bot-
tarelli foi questionado pela Folha se construiria a terceira 
pista mesmo se a demanda de 90 milhões de passagei-
ros/ano, prevista para 2042, não se concretizasse. Ele 
reiterou que o investimento estaria atrelado à demanda.

Minutos depois do término da entrevista, porém, 
ele procurou a Folha para esclarecer que, sim, serão 
feitos os investimentos na terceira pista, independen-
temente da demanda realizada.

Alex Argozino/Editoria de Arte/Folhapress 
A obrigatoriedade de investir numa terceira pista 

foi um dos motivos que afugentaram investidores. Dos 
três, Campinas foi o que menos recebeu propostas: 
quatro, ante oito para Brasília e dez para Guarulhos.

A obra requer uma grande movimentação de 
terra por se tratar de terreno acidentado. À Folha Bot-
tarelli demonstrou desconhecer a complexidade da 
obra. “Não creio que deve movimentar muita terra. É 
uma área plana.”

Bottarelli disse ainda que não vê complexidade na 
operação de aeroportos. “É diferente de um foguete. É 
alocação de espaço, de custo e de receita imobiliária. 
É como shopping.”

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria intitulada “Eles sempre querem mais”, 
publicada pela revista Veja de 22 de fevereiro de 2012. 

A matéria destaca que apesar de controlarem o 
governo há nove anos, os petistas continuam insatis-
feitos e brigam entre si por espaço, cargos e verbas.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Eles sempre querem mais

Veja, 22-2-12

Apesar de controlarem o governo há nove anos, 
os petistas continuam insatisfeitos – e brigam entre si 
por espaço, cargos, verbas...
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O ano passado foi glorioso para o Partido dos 
Trabalhadores. Com a posse de Dilma Rousseff na 
Presidência da República, a legenda garantiu o di-
reito de ficar pelo menos doze anos no comando 
do governo federal, superando em um mandato os 
rivais tucanos. Em 2011, os petistas também con-
seguiram tomar de aliados espaços importantes em 
empresas estatais, sobretudo do bilionário setor elé-
trico, manter o controle dos principais ministérios e 
ainda estender tentáculos a outras pastas de ponta, 
como Saúde e Comunicações, antes comandadas 
pelo PMDB. Não faltariam, portanto, motivos para 
festejar. Não faltariam se o apetite extremado não 
consumisse as entranhas da sigla. Na cerimônia de 
comemoração dos 32 anos do PT, no último dia 10, 
o clima estava longe de ser animador. O semblante 
fechado dos principais caciques retratava o incômo-
do provocado por disputas fratricidas – por cargos 
na administração pública, influência na máquina 
partidária e primazia de assumir a interlocução com 
o Palácio do Planalto. Disputas que se acirram à 
medida que a presidente Dilma dá mostras de que 
não está disposta, mesmo quando pressionada, a 
ser refém dos planos do PT.

Ao contrário do ex-presidente Lula, Dilma não se 
vê obrigada a ser generosa com o grupo petista que 
historicamente define os rumos da sigla. A mudança 
no comando da Petrobras, empresa de orçamento bi-
lionário e carro-chefe dos investimentos públicos no 
Brasil, é um exemplo dessa nova realidade política. A 
estatal era comandada por Sergio Gabrielli, homem da 
confiança de Lula e do ex-ministro José Dirceu. Dilma 
substituiu Gabrielli na semana passada por Maria das 
Graças Foster, uma técnica com 31 anos de trabalho 
na Petrobras e que, apesar de filiada ao PT, já disse 
em público que deve lealdade à presidente da Repú-
blica, e não ao partido. Ao escolher Gleisi Hoffmann 
para a Casa Civil, Dilma outra vez podou a influência 
do mensaleiro José Dirceu, que articulava para fazer 
o sucessor de Antonio Palocci.

Quando a presidente mudou diretorias de ban-
cos estatais, tirou espaços do deputado e ex-presi-
dente do PT Ricardo Berzoini, que prometeu retaliar 
o governo. Em todos os casos, entraram em campo 
quadros menos afinados com o núcleo que comanda 
o partido e, por outro lado, mais ligados à presidente. 
O resultado é um PT que sopra velinhas do bolo de 
aniversário em público, mas arde de cobiça interna-
mente. “O PT está acostumado a essas disputas”, 
diz o deputado Jilmar Tatto, novo líder da legenda na 
Câmara, negando uma insatisfação maior. Pode ser, 
mas as fissuras agora são mais evidentes. Desde o 
ano passado, os 85 deputados petistas se dividem 

em dois grupos. Um deles é capitaneado por Cândi-
do Vaccarezza, líder do governo na Câmara. O outro 
tem como ponta de lança Marco Maia, presidente 
da Casa, que derrotou Vaccarezza na disputa pelo 
cargo. As vontades do Palácio do Planalto hoje são 
representadas mais por Vaccarezza do que por Maia. 
Isso, porém, não lhe confere imunidade contra os 
ataques de petistas rivais, entre eles Ideli Salvatti, 
ministra de Relações Institucionais.

Na virada do ano, Vaccarezza ardeu sob o fogo 
amigo, com a divulgação do boato de que ele perderia 
o cargo de líder do governo para Paulo Teixeira, que 
apoiou Maia quando da disputa pela presidência da 
Câmara. A presidente Dilma conhece bem as rixas 
internas. Debita a dificuldade para aprovar certos 
projetos na conta dessas disputas e de insatisfa-
ções de quadros cujos pedidos não foram atendidos. 
Marco Maia, por exemplo, não pôs em votação a 
criação do fundo de pensão dos servidores públicos 
porque não teve acolhidas indicações para cargos 
de gerência em bancos estatais. Em pouco mais de 
um ano de mandato, a presidente Dilma consolidou 
três petistas como seus principais conselheiros: o 
ex-presidente Lula, o secretário-geral da Presidência, 
Gilberto Carvalho, e o ministro do Desenvolvimen-
to, Fernando Pimentel. O PT, portanto, não deveria 
estar melindrado. Mas, como cada um corre em raia 
própria na política, os choques são inevitáveis. Car-
valho devota lealdade a Lula. Pimentel não faz par-
te do núcleo que comanda o partido. Há razões de 
sobra para arderem chamas embaixo das velinhas 
do bolo de aniversário.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribu-
na neste momento para fazer o registro do artigo 
de autoria do ex-governador José Serra, intitulado: 
“Estados e municípios sob extorsão”, publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 25 de 
outubro de 2011.

Segundo o autor, resolver as dívidas com o te-
souro é a ponta do barbante para desatar o novelo 
federativo.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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Estados e municípios sob extorsão

O Estado de S.Paulo , 22-2-12

A redução da taxa de juros básica, a Selic, pre-
vista para 9% ao ano, evidencia a extorsão a que es-
tão submetidos Estados e municípios em razão dos 
contratos firmados com o governo federal no final dos 
anos 1990. A não correção de distorções posteriores, 
causadas por mudanças na economia, levou a uma si-
tuação injusta e a um equívoco econômico, e sua retifi-
cação não aumentaria a dívida pública consolidada nem 
comprometeria a boa gestão fiscal, permitindo ainda a 
elevação da taxa de investimento público, cujo baixo 
nível traz danos imensos ao nosso desenvolvimento.

Esses contratos representaram uma corajosa 
inovação do governo FHC. A irresponsabilidade fis-
cal e os juros altos tinham levado Estados e alguns 
municípios a uma situação de pré-insolvência. Por 
isso mesmo se aprovou, em 1997, uma lei de refinan-
ciamento de dívidas estaduais, logo estendida a 180 
municípios. Houve uma grande operação de troca de 
ativos e emissão de dívidas pelo Tesouro Nacional, 
que refinanciou as dívidas estaduais e municipais 
com encargos financeiros então subsidiados e prazo 
de pagamento em até 30 anos.

A fim de que a situação não se repetisse, aos 
Estados e municípios foram proibidas a emissão de 
títulos de dívida mobiliária e operações de crédito 
antecipando receitas orçamentárias. A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), de 2000, deu o contorno 
final ao novo estilo no manejo nas finanças públicas 
estaduais e municipais, que ao longo dos tempo foi 
mostrando mais qualidade do que o próprio manejo 
federal. O sucesso foi tal que governos estaduais e 
prefeituras passaram a ser os principais responsáveis 
pelo aumento do superávit primário do setor público 
consolidado. Recentemente, a imprensa internacional 
comentou que essa experiência brasileira é um modelo 
para a União Europeia em crise. Teria razão caso fosse 
a Europa uma República federativa...

É pouco sabido que LRF não se aplica em sua 
plenitude às finanças federais. Isso depende de reso-
lução do Senado, de iniciativa do Executivo, que nada 
fez. Por que os arautos da boa política fiscal ou da 
transformação do Banco Central no quarto Poder da 
República nunca chamam a atenção para essa falha? 
Um mistério. Além disso, desfrutando amplos graus de 
liberdade, o governo federal executa um orçamento 
paralelo (via vultosos restos a pagar de orçamentos 
anteriores e créditos subsidiados do BNDES ao setor 
privado) e para fechar números do déficit antecipa di-
videndos e tributos de bancos e empresas estatais (e 
não estatais) e até receitas, transformando barris de 

petróleo ainda no pré-sal em transferências da Petro-
brás ao Tesouro.

Voltando à lei de 1997: o indexador dos contratos 
de refinanciamento a Estados e municípios foi o Índice 
Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, o IGP-
-DI. A taxa de juros foi fixada entre 6% e 9% acima do 
índice, dependendo da amortização extraordinária do 
saldo devedor. Na época, os juros reais chegavam a 
15%, daí o subsídio. No Congresso foi introduzido um 
teto para o pagamento anual dos serviços da dívida, 
de 13% das receitas orçamentárias líquidas.

O IGP-DI acabou sendo um índice ruim, dema-
siado dependente de choques cambiais e preços de 
commodities. Apesar do advento do regime de câmbio 
flutuante, o governo manteve-o como superindexador 
das dívidas estaduais e municipais. E as taxas de juros, 
encavaladas nessa supercorreção, tornaram-se altas 
demais: até cinco ou seis pontos acima da Selic. En-
quanto cobra 14% ou mais das prefeituras e 12,5% de 
alguns Estados, o governo empresta a grandes grupos 
privados, via BNDES, a juros de 4% a 5%.

Em 2010 o serviço da dívida dos Estados foi de 
R$ 29 bilhões, equivalentes a 62% do seu investimento 
total. Paga-se bastante, mas, mesmo assim, o principal 
vem aumentando, como é o caso da capital paulista, 
cuja dívida cresceu cerca de cinco vezes entre 2000-
2011, apesar do pagamento de R$ 16 bilhões! Se, em 
vez do IGP mais 9%, a dívida da cidade acompanhasse 
a Selic, os encargos acumulados em 2011 seriam R$ 
17 bilhões menores!

Os diagnósticos sobre essa perversidade são 
numerosos e quase consensuais. Uma das propostas 
é óbvia: atrelar retroativamente as dívidas à Selic. Há, 
além disso, uma medida simples e fácil: permitir que a 
relação dívida/receita corrente líquida dos municípios 
seja a mesma dos Estados, ou seja, 2, em vez de 1,2, 
como é hoje.

Mas, afinal, por que nada tem sido feito de prático 
para eliminar essa perversidade? Um fator é a possibi-
lidade de decisões discricionárias, dando-se autoriza-
ções especiais para este ou aquele captar créditos ou 
até receber contribuições fiscais diretas. Prática nada 
republicana, para usar termo em moda.

Há, porém, um erro mais importante em curso: a 
ideia de que todos os problemas federativos - dívida, 
royalties, Fundo de Participação dos Estados, guerra 
fiscal predatória - deveriam ser resolvidos simultane-
amente num grande pacto! Bela fórmula para o imobi-
lismo, lamentações, discursos triviais e comissões de 
alto nível. A estratégia correta é a oposta: resolver um 
problema de cada vez, sem excluir possíveis compen-
sações localizadas transitórias, começando pelo mais 
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fácil, que é o das dívidas - a ponta do barbante para 
desatar o novelo federativo.

Se isso for equacionado, os Estados e municípios 
teriam acesso a mais recursos. Mas deveria exigir-se, 
formalmente, uma contrapartida, que tudo fosse destina-
do a investimentos. Ao contrário do folclore, as esferas 
estaduais e municipais, na média, são mais ágeis do 
que a federal para investir. Já dão conta, aliás, de uns 
dois terços do total dos investimentos governamentais 
no Brasil (excluindo empresas). O efeito seria altamente 
positivo num país onde tais investimentos, como fra-
ção do produto interno bruto (PIB), são dos menores 
do mundo - uns cinco pontos porcentuais abaixo da 
média no restante da América Latina. 

Jose Serra, ex-governador e ex-prefeito de são 
paulo.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Relator pede processo 
contra Fernando Pimentel”, publicada pelo jornal Estado 
de S. Paulo em sua edição de 13 de março de 2012.

A matéria destaca que o relator da Comissão 
de Ética da presidência, Fábio Coutinho, quer escla-
recimentos sobre empresa de consultoria do ministro 
Fernando Pimentel. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)

Relator pede processo contra Fernando Pimentel

Estado S. Paulo, 13-3-12

O conselheiro Fábio Coutinho, relator do caso do 
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Fernando Pimentel, defendeu na segunda-feira 
que a Comissão de Ética da Presidência da República 
abra um processo e peça esclarecimentos ao petista, 
envolvido em denúncias por conta da prestação de ser-
viços de consultoria. Um pedido de vista, no entanto, 
deu mais duas semanas de sobrevida ao ministro. A 
próxima reunião da comissão será dia 26.

“(O relator Fábio Coutinho) entendeu que se re-
clamava o prosseguimento do caso, abrindo-se o pro-
cedimento”, disse o presidente da comissão, Sepúlveda 
Pertence. Participaram da reunião seis conselheiros, 

entre eles Américo Lourenço Lacombe, nomeado pela 
presidente Dilma Rousseff na semana passada.

De acordo com Sepúlveda, os demais membros 
da comissão não chegaram a se manifestar sobre o 
caso, já que o pedido de vista foi feito logo após a lei-
tura do relatório.

A oposição vê semelhanças entre a situação de 
Pimentel e a do ex-ministro da Casa Civil Antonio Pa-
locci, que caiu após o patrimônio ter sido ampliado em 
20 vezes com a prestação de serviços de consultoria. 
Pimentel é alvo de denúncias de que sua empresa, a 
P-21 Consultoria e Projetos, teria faturado mais de R$ 
2 milhões entre 2009 e 2010.

Pimentel é um dos interlocutores mais próximos 
de Dilma, que tem enfrentado nos últimos dias o mo-
mento de maior crise política do seu governo, ao ser 
confrontada com as insatisfações e retaliações da 
base aliada.

Pimentel esteve com a presidente ontem pela 
manhã. Ele deve acompanhar o ministro das Relações 
Exteriores, Antonio Patriota, em viagem hoje para o 
México, onde vai tratar de acordo automotivo.

Banco. A Comissão de Ética também decidiu 
abrir procedimento para apurar a conduta do ex-vice-
-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e 
Private Bank do Banco do Brasil, Allan Toledo. Ele foi 
demitido em dezembro passado pelo Conselho de Ad-
ministração do banco. Uma das razões da demissão 
teria sido a sua postura contrária à do presidente do 
BB e da maioria dos diretores, o que o teria levado a 
um isolamento.

Em fevereiro, o Ministério da Fazenda determinou 
à direção do BB a abertura de uma sindicância para 
apurar possível vazamento de sigilo bancário na institui-
ção em decorrência da guerra pelo comando da estatal 
e do fundo de pensão de seus funcionários, a Previ.

A Comissão de Ética também aplicou ontem “cen-
sura ética” ao ex-ministro Wagner Rossi por conta do 
uso irregular de aeronaves. Essa punição serve como 
uma “mancha” no currículo de servidores públicos. 
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o problema recorrente da 
seca volta a assolar o Nordeste brasileiro, com todas 
as suas graves conseqüências para a população lo-
cal. No Piauí - Estado que eu tenho a honra e o de-
ver de representar no Senado -, nada menos que 53 
municípios já tiveram reconhecida a sua situação de 
emergência, tanto pelo Governo Estadual quanto pelo 
Governo Federal.

Nessas localidades, as chuvas abaixo da média 
comprometeram o consumo de água dos cidadãos, 
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sendo que, em alguns municípios, o abastecimento 
de água por carros-pipa teve que ser suspenso, em 
decorrência dos reservatórios vazios.

A lavoura dos municípios piauienses também se 
ressente da seca, Senhoras e Senhores Senadores. 
Os agricultores do Estado não conseguem plantar, 
em razão da estiagem, e alguns receberam dinheiro 
do programa Garantia-Safra por terem sofrido perdas 
superiores a 50% na safra agrícola de 2010-2011.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento 
Rural (SDR), responsável pelo Garantia-Safra no Piauí, 
39 municípios apresentaram pedido de indenização, 
em função de enormes perdas ocorridas na colheita.

O programa piauiense de apoio ao agricultor 
contabiliza a inscrição de quase 90 mil trabalhadores 
rurais, que têm direito a RS 680, a título de compen-
sação por prejuízos, no caso de perda superior a 50% 
de suas lavouras.

Para se beneficiar do auxílio público, o agricultor 
deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio, 
desconsiderada a aposentadoria rural, e cultivar áreas 
não irrigadas com até dez hectares de plantio de pro-
dutos como arroz, algodão, mandioca, feijão e milho.

A estiagem atinge grande parte dos mananciais 
das áreas afetadas pela estiagem, e a ausência de 
floração já comprometeu a produção de mel, tendo 
as cidades apicultoras produzido menos de 30% do 
mel previsto.

Senhoras e Senhores Senadores,
A problemática da seca, tal como revelada na 

situação de dificuldade em que se encontra o Piauí, 
também se reproduz em outros Estados nordestinos, 
nos dias atuais. Em todo o Nordeste, cerca de 220 
municípios encontram-se em estado de emergência, 
161 dos quais apenas no Estado da Bahia.

No município de Oeiras, no Piauí, a seca pro-
longada causou perdas na lavoura superiores a 90% 
das áreas plantadas, para mais de 19 mil agricultores, 
que só contam, atualmente, com ajuda governamental 
para atravessar esse momento particularmente difícil 
de suas vidas.

Senhoras e Senhores Senadores,
A imprensa noticiou que o Ministério da Integração 

Nacional liberou R$ 70 milhões para levar águas, em 
carros-pipa, até os municípios em situação de emergên-
cia, quase metade de todo o valor investido em 2011. 
O Ministério da Agricultura, de sua parte, discute com 
secretários dos Estados do Nordeste as medidas de 
enfrentamento da questão da seca, no momento atual.

De nossa parte, entendemos que as medidas 
pontuais de auxílio às populações em dificuldades, em 
decorrência da seca no Nordeste, devem ser acompa-

nhadas pelo aprofundamento de projetos governamen-
tais de solução mais definitiva da problemática da seca.

Faz-se necessário que as três esferas de gover-
no - o Município, o Estado e, principalmente, a União 
- conjuguem forças para socorrer tanto a população 
nordestina, que sofre com a falta de alimentos, quan-
to os agricultores da região, que se vêem obrigados a 
arcar com dívidas de uma safra perdida.

Nunca é demais relembrar o teor da Constituição 
da República que, em seu artigo 21, estabelece que:

Art. 21. Compete à União:
XVIII - planejar e promover a defesa permanen-

te contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações;

Srªs e Srs. Senadores, o Senado da República é 
a casa da solidariedade dos Estados Federativos, que 
se irmanam na construção de um Brasil agigantado em 
seu território e também nos valores compartilhados por 
todos os seus cidadãos.

No passado recente, o Centro-Sul nos convocou 
a todos para juntos lidarmos com os prejuízos causa-
dos por enchentes, em cidades serranas do Rio de Ja-
neiro, no interior de Minas Gerais ou em Florianópolis.

Hoje, é o Nordeste que nos convoca à ação cole-
tiva em defesa dos cidadãos em dificuldade, por conta 
da seca prolongada, e a esse chamado os brasileiros 
de bem não iremos faltar.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
Minha casa, Minha Vida 2, o programa do governo fe-
deral, que teve sua segunda edição lançada na sema-
na passada, pela Presidenta Dilma Rousseff, dirigido 
a cidades com até 50 mil habitantes, é o assunto que 
abordo hoje, nesta tribuna.

Como anunciou nossa presidenta, 2.582 muni-
cípios com até 50 mil habitantes de todo o país foram 
selecionados desta vez, e para eles, o governo federal 
vai investir R$ 2,8 bilhões, na construção de 107 mil 
moradias, que serão destinadas às famílias com renda 
mensal de até R$ 1,6 mil.

A meta do programa Minha Casa, Minha Vida 2 
será ampliada para 2,4 milhões de unidades habita-
cionais, a serem construídas até 2014. 

Quero, por oportuno, chamar a atenção dos pre-
feitos das 14 cidades do interior de Roraima, que têm 
uma população limitada a 50 mil habitantes. 

São eles: Rorainópolis, com 25.587 habitantes; 
Caracaraí, com 18.384 habitantes; Alto Alegre, com 
16.286 moradores; Mucajaí, com 14.814 habitantes; 
Cantá, com 13.778 moradores; Bonfim, com 10.951 ha-
bitantes; Pacaraima, com 10.448 moradores; Amajarí, 
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com 9.330 habitantes; Normandia, com 8.926 mora-
dores; Iracema, com 8.676 habitantes; Uiramutã, com 
8.147 moradores; Caroebe, com 8.114 habitantes; São 
João da Balisa, com 6.778 moradores e São Luiz, com 
6.750 habitantes, conforme o IBGE/2010.

Todos estes municípios têm até o dia 30 de ju-
nho do corrente ano, para apresentarem seus Planos 
Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em 
cumprimento ao artigo 12, da Lei nº 11.124/2005. 

Esta lei dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e 
institui seu Conselho Gestor.

Em conformidade com a Instrução Normativa n° 
15, de 10 de março de 2011, do Ministério das Cida-
des, poderão elaborar o PLHIS simplificado municípios 
que, simultaneamente, atendam aos requisitos de te-
rem população composta de até 50 mil habitantes; não 
terem elaborado o PLHIS e que não tenham contrato 
de repasse ou termo de compromisso lastreado com 
recursos do FNHIS para a elaboração do PLHIS. 

Desta forma, em Roraima serão construídas 570 uni-
dades habitacionais, beneficiando, prioritariamente, “aqueles 
que mais necessitam”, como se pronunciou a presidenta. 

No Minha Casa, Minha Vida 2, o governo está 
trabalhando na distribuição dos percentuais de mora-
dias por faixa de renda e por município.

Na distribuição por município, por ter o maior 
número de habitantes, Rorainópolis receberá 50 uni-
dades habitacionais, enquanto os demais municípios 
receberão 40 cada. 

Neste contexto de políticas públicas, as mulhe-
res serão, sem sombra de dúvidas, beneficiadas dire-
tamente, com o programa Minha Casa, Minha Vida 2. 

Isto porque, a lei (11.124/2005) determina que se-
jam estabelecidos mecanismos de quotas para idosos, 
deficientes e famílias chefiadas por mulheres dentre o 
grupo identificado como o de menor renda.

Destaco este critério da lei, senhor presidente, 
para lembrar que, na condição de deputada federal 
(2006-2010), apresentei indicação à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados. 

Propus que fosse enviada à Casa Civil da Pre-
sidência da República, sugestão de que em todos os 
programas habitacionais bancados com recursos pú-
blicos, particularmente, o Minha Casa, Minha Vida, o 
Governo Federal adotasse a política de destinar 5% 
das unidades habitacionais para as pessoas com de-
ficiência. 

Proposta semelhante eu havia apresentado ao 
prefeito de Boa Vista, Iradilson Sampaio, para que o 
Programa Minha Casa, Minha Vida, destinasse o per-
centual mínimo de 5% das unidades habitacionais, a 

serem construídas, ao atendimento às pessoas com 
deficiência física.

Comprometendo-se em ir mais além, o prefeito 
disse que iria ampliar esse para 6%, beneficiando mais 
pessoas. No caso, pessoas com deficiência, pessoas 
que vivem sozinhas e aquelas que são chefes de família.

Tive ainda a preocupação de garantir moradia 
e acessibilidade às unidades, aos cadeirantes e ou-
tros portadores de restrições físicas, intelectuais ou 
sensoriais.

Desta forma, garanti que pelo menos 60 das mil 
unidades habitacionais construídas na primeira fase do 
Minha Casa, Minha Vida, fossem destinadas às pesso-
as que realmente precisam do conforto, da segurança 
e do direito constitucional à moradia. 

Trata-se, aliás, de uma política pública, de promo-
ção de inclusão econômica e social que vem beneficiar 
milhões de brasileiros.

Uma experiência inédita no Brasil em termos de 
programas habitacionais de interesse social que, lá do 
outro lado da linha do Equador, Boa Vista protagonizou, 
podendo servir como modelo para o programa Minha 
Casa Minha Vida em todo o país.

Enfim, o Brasil está mudando e, neste contexto, 
Roraima quer participar das mudanças, promovendo 
o desenvolvimento e contribuindo com a melhoria de 
vida de todos os brasileiros. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 

– CE) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

declarar encerrados os trabalhos desta sessão, lem-
brando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da 
próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
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de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 11-4-12)
Relator revisor: Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-12)
Prazo final prorrogado: 26-04-12

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dis-
positivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro 
de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 9.825, 
de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agosto 
de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 
e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; revoga 
o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 
1981; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 551, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 16-4-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-2-12)
Prazo final prorrogado: 1º-5-12

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 270, de 2012 - RISF 336, III) 

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 

de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, 
que altera a redação do art. 3º da Emenda Cons-
tittucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para 
ampliar o prazo de adesão ao regime especial de 
precatório até a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
REQUERIMENTO Nº 47, DE 2012 

(Adiada a votação, nos termos do Requerimento  
nº 111, de 2012)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 47, de 2012, do Senador Randolfe 
Rodrigues, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2011 (tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
329, de 2011), além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (armas de fogo).

6 
REQUERIMENTO Nº 245, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 245, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
438, de 2011, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(criminalização da venda ilegal de agrotóxico).

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT 
– CE) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 43 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 20 horas e 20 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento.

Ata da 62ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 18 de abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, Jorge Viana, Mozarildo Ca-
valcanti, Valdir Raupp, Jayme Campos, Sérgio Souza, Paulo Paim e Ricardo Ferraço.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão 

lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº370, 
de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, con-
cluindo pela apresentação do Projeto de Resolução 
nº 11, de 2012.

O Projeto de Resolução nº 11, de 2012, fica-
rá 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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 371 e 372, de 2012, das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, 
respectivamente, sobre o Projeto de Resolução nº 
72, de 2010.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 319, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney
Com fundamento no art. 256 do Regimento In-

terno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
a retirada, em caráter definitivo, dos Requerimento nº 
279 nº 279, de 2012, de minha autoria.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. – Sena-
dor Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência defere o requerimento 
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Mário Couto.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não; 
não serei desleal a um companheiro tão amável como 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, de jeito nenhum.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Pela ordem de chegada, quero me inscrever 
para falar pela Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem de chegada, está inscrito, 
pela Liderança – e já temos o requerimento aqui –, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ja-
mais imaginaria passar à frente do grande e nobre 
amigo; jamais! Eu falo depois da Ordem do Dia, sos-
segadamente, sem problema nenhum, abrindo a todos 
a vontade de falar por primeiro agora.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

É que o Senador Mário Couto é muito rápido com 
o microfone, mas ele chegou depois do Senador Mo-
zarildo e depois de mim ao plenário. Mas eu também 
gostaria de solicitar minha inscrição para o período de 
comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para uma comunicação inadiável, Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

Como orador inscrito, o primeiro a falar é o Se-
nador Paulo Bauer, por permuta com o Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Senador Waldemir Moka, Presidente desta 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, quero, cumprimentando 
a todos no início dos trabalhos desta tarde, usar desta 
tribuna para manifestar a V. Exªs e a todo o País um 
sentimento de tristeza, de profunda tristeza. Não ape-
nas meu, mas um sentimento de profunda tristeza de 
um povo trabalhador, de um povo ordeiro, de um povo 
que contribuiu e contribui muito com o desenvolvimen-
to do nosso País. Eu falo do povo de Santa Catarina.

Os quase sete milhões de catarinenses, brasi-
leiros apaixonados por este País, hoje estão tristes. E 
estão tristes porque, na data de ontem, vivemos e vi-
venciamos aqui, no Senado Federal, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, um momento de derrota, um 
momento de perda, um momento de frustração, apesar 
do trabalho, da dedicação e do talento dos nobres Se-
nadores Luiz Henrique e Casildo Maldaner, aos quais 
me associei na busca da justiça, na busca da atenção 
e do atendimento aos interesses de Santa Catarina.

Perfilando-nos ao lado de Senadores ilustres do 
Estado do Espírito Santo, do Estado de Goiás, e tam-
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bém de outros Estados brasileiros, vimos frustrados, 
Senador Mário Couto, a nossa intenção e o nosso 
desejo de ver o Senado cumprir o seu papel de Casa 
da República, de Casa que existe, Senador Alfredo 
Nascimento, para proteger o Estado brasileiro; Casa 
que existe para preservar as instituições democráticas 
deste País; Casa que existe para estabelecer a igual-
dade de forças políticas deste País; Casa que existe 
para acolher os pleitos institucionais do País. Não é 
esta a Casa que se criou, no modelo democrático do 
mundo todo, para se submeter às vontades do Execu-
tivo. Senado da República nunca foi, não pode e nunca 
poderá ser a Casa que se subordine às vontades do 
Poder Executivo ou às vontades do partido que domi-
na a política da Pátria.

O Senado é a Casa de preservação das insti-
tuições, da democracia e da valorização de todos os 
Entes federados. É aqui que a Federação mostra sua 
força; é aqui que a Federação se une e se reúne para 
salvaguardar os interesses da Pátria.

Entretanto, no dia de ontem, vimos na Comissão 
de Assuntos Econômicos, apesar dos esforços, apesar 
do bom senso, apesar das propostas de diálogo, ape-
sar até da humildade e da paciência de Governadores 
da estirpe e da qualidade do Governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, do Governador de San-
ta Catarina, Raimundo Colombo, do Governador do 
Estado de Goiás, Marconi Perillo, três ex-Senadores 
que participaram dos trabalhos desta Casa, que aqui 
exerceram mandatos, apesar de tudo isso, vimos, Se-
nador Eduardo Suplicy, esta Casa, naquela Comissão, 
descumprir a sua responsabilidade maior, não aten-
dendo ao pleito de três Estados, que viram, no dia de 
ontem, e poderão ver hoje, ou talvez na semana que 
vem, convalidada aquela decisão proclamada por votos 
de uma maioria subserviente ao interesse do Governo, 
obediente às ordens do insensível Ministro Guido Man-
tega. Insensível sim, porque, por mais de dois ou três 
meses, ele manteve conversações com Governadores, 
Governadores eleitos por partidos aliados da Presiden-
te Dilma, de partidos adversários da Presidente Dilma, 
ouviu pleitos, ouviu sugestões, ouviu reivindicações e 
não atendeu a nenhuma, Senador Luiz Henrique. Ne-
nhuma das reivindicações foi atendida!

Ora, oferecer a Santa Catarina empréstimo do 
BNDES como compensação pela perda da arrecada-
ção, em razão da aprovação do Projeto de Resolução 
do Senado nº 72, é um deboche. É um deboche, Pre-
sidente Waldemir Moka! É um deboche do Ministro 
Mantega para com o Estado de Santa Catarina!

O meu Estado trabalha por este Brasil; o meu 
Estado exporta por este Brasil; o meu Estado nunca 
envergonhou esta Pátria; no meu Estado já se procla-

maram e já se realizaram guerras para fazer com que 
o Brasil fosse maior e mais unido. E, de repente, vejo 
que todo o esforço da gente catarinense, Senador Blai-
ro Maggi, foi desconsiderado, foi desatendido, foi até 
motivo de pouco caso da Presidente Dilma Rousseff.

Não faz mal, não. O Alckmin já ganhou uma elei-
ção em Santa Catarina por um milhão de votos; o Ser-
ra ganhou por 500 mil. Pois a Presidente Dilma que 
volte lá para pedir votos! Nós estaremos lá para dizer 
ao povo de Santa Catarina que o Governo dela, que 
compra barcos em Santa Catarina e não usa, deixa 
afundarem os portos daquele Estado, na mesma hora 
em que os barcos não têm utilidade. Nós estaremos lá 
para dizer à Presidente Dilma que, das rodovias que 
nós queremos duplicadas, já tivemos duas ou três li-
citações anuladas, porque começaram a ser feitas na 
época da campanha eleitoral e, depois do resultado, 
não precisaram mais sê-lo. Nós estaremos lá para dizer 
ao povo de Santa Catarina que, se o Governo Fede-
ral não fizer justiça com a nossa gente, com o nosso 
Estado, Senadora Vanessa Grazziotin – V. Exª, que é 
filha daquela bela terra –, se o Governo Federal não 
mudar a sua postura, se não nos atender, Deputado 
Marco Tebaldi, que aqui comparece a esta sessão, 
sem dúvida nós não pararemos de falar nenhum dia, 
porque o que vimos ontem foi o rolo compressor do 
Governo triturando nossas esperanças, liquidando com 
nossas possibilidades e perspectivas de querer fazer 
mais e melhor pelo Brasil.

É claro, até achamos – em seguida, ouvirei o Se-
nador Luiz Henrique – que o Governo precisa e deve 
propor ajustes, acertos, compensações, enfim, essa 
é a responsabilidade do Governo. Mas, em detrimento 
de um Estado, não se pode favorecer outro. Agora, o 
que não se pode é querer culpar Santa Catarina das 
mazelas da desindustrialização. A desindustrialização 
no Brasil só existe porque os juros são altos, porque 
a política cambial é errada, porque nós não temos 
redução da carga tributária, porque não se desonera 
a folha, porque o Governo custa caro, porque, enfim, 
não se dá ao Brasil uma política industrial adequada.

Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Luiz 
Henrique da Silveira.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senador Paulo Bauer, o tempo vai demonstrar a 
contradição existente entre o esforço que fizemos no 
sentido de dotar a infraestrutura de portos, seguramente 
a melhor do Brasil, esforço que contou, inclusive, com 
recursos do Governo Federal, esforço que contou com 
recursos do BNDES – portanto, do Governo Federal –, 
esforço que levou o nosso Estado a dobrar o tamanho 
da sua economia em oito anos, e essa resolução que, 
agora, anulará esse esforço, porque não tenho dúvida 
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de que os nossos portos ficarão ociosos. Por isso, fiz, 
na Comissão de Justiça, bem como na Comissão de 
Assuntos Econômicos, um apelo veemente para que o 
Governo concordasse com uma transição curta, a fim 
de que se chegasse a 2016 com a alíquota uniforme de 
4%. E esse apelo eu vou continuar fazendo, Senador, 
para que o Brasil possa continuar se desenvolvendo e 
para que não se aprofunde o desnível, o desequilíbrio 
regional do nosso País. Parabéns a V. Exª.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Mui-
to obrigado, Senador Luiz Henrique.

Concluo, Presidente Waldemir Moka, dizendo 
a V. Exªs que esta Casa não pode ser uma Casa de 
homens e mulheres subservientes ao Governo nem 
tampouco a ideologias político-partidárias; esta Casa 
tem que ser a Casa da Nação brasileira, a Casa da 
preservação dos interesses do Brasil acima de tudo. 
E atender ao pleito de três Estados, pleito justo, pleito 
justificado, é mais do que dever desta Casa.

Peço, por isso, a V. Exªs que, no tramitar deste 
assunto, que ainda virá a plenário, façam uma reflexão 
e corrijam, por favor, esse equívoco da votação de on-
tem na Comissão de Assuntos Econômicos. Não é pelo 
bem de Santa Catarina; é pelo bem do Brasil, porque 
amanhã, Senador Mário Couto, teremos assuntos do 
Pará para votar aqui, depois teremos assuntos de São 
Paulo para votar; depois, teremos do Mato Grosso; 
depois, de Minas e assim por diante. Teremos sem-
pre assuntos de interesse dos Estados, e não posso 
me calar no momento em que o meu Estado e dois 
outros Estados são sacrificados pelo País, pelo seu 
desenvolvimento.

Santa Catarina está triste, mas poderá se recu-
perar. Afinal, nós já vivemos muitas tristezas. Quando 
as enchentes chegam lá, Senadores, a tristeza abate a 
nossa gente. Quando as águas se vão, a energia volta 
aos corações de cada um dos atingidos e a gente re-
constrói tudo, começa tudo de novo, faz tudo melhor 
ainda. Fazemos até festa para comemorar o nosso 
heroísmo, a nossa luta, o nosso sucesso.

Quem sabe o Senado da República permite, na 
próxima semana, ou até hoje ainda, se a matéria for 
a votos, essa possibilidade de Santa Catarina voltar 
a ser feliz.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecemos. Parabéns, Senador 
Bauer.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não?

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Gostaria de me inscrever, pela Liderança do 
PR, para usar a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito, Senador.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente Senador 
Moka, Srs. Senadores, companheiros e companheiras. 

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna para 
tratar de um assunto que deveria, na realidade, tratar 
no dia de amanhã. Entretanto, por compromissos que 
tenho com o mandato, fora do Senado, não poderei aqui 
estar no dia de amanhã e antecipo, portanto, as minhas 
homenagens a um grande veículo de comunicação do 
meu querido Estado do Amazonas, que amanhã, dia 
19 de abril, estará celebrando mais um aniversário. 

Eu aqui me refiro, Senador Mozarildo, ao jornal 
A Crítica, que, amanhã, completará 63 anos de ati-
vidades, desenvolvendo o bom jornalismo e fazendo 
com que a comunicação sirva não apenas como um 
veículo de informações, mas também elo e um meio 
de ecoar as reivindicações de todo um povo, de toda 
uma gente, de toda uma região.

O jornal A Crítica foi fundado, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, por um visionário do ramo da comunica-
ção, um jornalista chamado Umberto Calderaro Filho, 
que dizia correr em suas veias tinta de jornal em vez 
de sangue.

Desde a sua fundação, em 19 de abril de 1949, 
o jornal assumiu o papel de principal porta-voz dos 
anseios da população amazonense.

Para além da simples atividade de comunicação 
ou do jornalismo, o jornal A Crítica sempre teve uma 
participação ativa nas grandes lutas do povo amazo-
nense, como a defesa do Banco de Crédito da Borra-
cha, a posição contra a desativação dos bondes e em 
favor da criação da Zona Franca de Manaus.

Essas são algumas das lutas que o jornal fez 
questão não apenas de divulgar, mas também de que 
participou ativamente, fazendo, inclusive, com que o 
jornal sediasse muitos dos organizadores dessas tão 
importantes manifestações em favor do desenvolvi-
mento da nossa cidade e do Estado do Amazonas.

Hoje o trabalho de Calderaro continua sob a dire-
ção da atual Presidente da rede, Ritta de Araújo Cal-
deraro, viúva do jornalista, junto com sua filha Cristina 
e os netos Dissica, Umberto e Tatiana. 
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Antes de fundar o jornal A Crítica, Calderaro fez 
circular na cidade de Manaus um jornal que ficou co-
nhecido por “Onzeorino”, uma vez que chegava às ruas 
sempre por volta de 11 horas, para evitar a concorrência.

Superado este primeiro momento de adequa-
ção e adaptação das ferramentas de produção e es-
tabelecido o perfil editorial do jornal, o A Crítica deu 
início ao seu compromisso de incentivar o debate, de 
questionar os atos públicos e, sobretudo, de defender 
a sociedade amazonense.

Neste sentido, o ideaiizador do matutino cunhou o 
slogan que permanece até hoje, “De mãos dadas com 
o povo”. Em todo o Estado, na cidade inteira e, penso, 
até na região, quando se diz “de mãos dadas com o 
povo”, todos pensam no jornal A Crítica. 

Esse slogan foi concebido e vem sendo mantido 
até os dias atuais porque representa perfeitamente a 
sua luta no sentido da busca para fazer valer os ideais 
do jornalista Umberto Calderaro Filho.

Também quero aqui destacar que, durante a ins-
talação do regime militar no Brasil, em 1964, por diver-
sas vezes, o jornalista foi ameaçado de morte, mas, 
superada essa fase difícil, Calderaro expandiu seus 
sonhos para além do jornal A Crítica e fundou também 
a TV A Crítica. Hoje, a TV A Crítica, que pertence ao 
grupo Calderaro de Comunicação, é uma das afiliadas 
da Rede Record e transmite a sua programação para 
aproximadamente 50 Municípios do interior do Estado 
do Amazonas.

O jornalista Calderaro, detentor de....

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço e concluo, Sr. Presidente.

Detentor de reconhecimento local e também 
nacional, o jornal A Crítica foi agraciado com vários 
prémios importantes. Entre eles, o de melhor jornal 
do Norte pela Fundação Ayrton Senna, Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Portanto, aqui, neste momento, quero parabe-
nizar esse importante veículo de comunicação ama-
zonense e aproveito o momento para homenagear os 
funcionários do jornal, que não economizam esforços 
no sentido de fazer a melhor comunicação possível. 

Por fim, quero fazer uma saudação especial à 
Presidenta Ritta Calderaro, que se encontra acamada 
no momento, mas não temos dúvida nenhuma de que 
ela vai superar este momento dificil na saúde e continu-
ará dirigindo esse importante veículo de comunicação. 

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Vanessa 
Grazziotin, com a palavra o orador inscrito Senador 
Luiz Henrique. 

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nobre Senador sul-mato-grossense 
Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, muita gente 
que acompanhou as traumáticas sessões da Comissão 
de Constituição e Justiça e da Comissão de Assuntos 
Econômicos no processo de votação da Resolução nº 
72 imaginou que a nossa posição – a minha, a do Se-
nador Paulo Bauer e a do Senador Casildo Maldaner 
– era uma mera posição de defesa dos interesses de 
Santa Catarina; era, seguramente, uma forte, veemente 
e decidida posição de defesa do povo e do Estado de 
Santa Catarina. Mas era muito mais que isso.

Nunca me moveu, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a mera questão paroquial, provinciana, 
regionalista. No momento em que eu me obstinava 
em apelar, apelar, apelar, apelar, para que houvesse 
uma flexibilização e o entendimento nacional a respeito 
daquele assunto, eu estava defendendo os interesses 
superiores nacionais.

Vou ler aqui uma matéria que demonstra muito 
isso. 

O Governo Federal esteve na contramão, ontem, 
de suas próprias ações. O Governo Federal, desde 
a gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz 
um esforço na modernização dos portos brasileiros, 
na descentralização dos corredores de exportação, 
na descentralização da movimentação portuária. Fez 
investimentos maciços em vários portos brasileiros, e 
Santa Catarina, hoje, tem seis portos moderníssimos. 
O Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Itajaí, 
que são tradicionais polos de comércio exterior, foram 
modernizados com pesados investimentos do Governo 
Federal. Ao lado deles, surgiu o Porto de Navegantes, 
surgiu o Porto de Itapoá, surgiram o Porto da Babiton-
ga e o Porto de Imbituba, que era uma concessão e 
que estava paralisado por uma família que nele não 
investia. Todos receberam recursos via agências de 
financiamento do Governo Federal. 

Reclama-se que uma das razões da falta de com-
petitividade da indústria nacional, além da política de 
câmbio, da carga fiscal, da política de juros, do baixo 
investimento em tecnologia e inovação, é a precária 
situação logística da infraestrutura nacional.

No que diz respeito à infraestrutura portuária, 
Santa Catarina fez a sua lição de casa e com o apoio 
decidido do Governo Federal.

Leio aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma 
matéria que retrata o resultado de uma consultoria de 
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logística empreendida pela empresa alemã DB Inter-
nacional. O que diz essa assessoria? O que diz esse 
diagnóstico sobre o porto de Santos, porto que con-
centra quase 40% da movimentação portuária do País?

Diz a matéria:

O porto de Santos precisa aumentar rapi-
damente sua capacidade de movimentação de 
contêineres ou o Estado de São Paulo neces-
sitará de um “novo porto de Santos”. [...] Para 
dar conta da demanda projetada de cargas, 
seriam necessários investimentos estimados 
entre US$800 milhões e US$1,1 bilhão que 
abrangem a eliminação de gargalos de infra-
estrutura, modernização da superestrutura e 
procedimentos mais ágeis – tanto no porto 
como nos acessos a ele.

Do contrário, vaticina [a consultoria ale-
mã], de nada adiantará a entrada em opera-
ção de dois novos megaterminais em Santos. 
“Podem acabar sendo [diz a consultoria alemã] 
catedrais na Lua”.

Ora, Sr. Presidente, o que vai resultar da institui-
ção de uma alíquota única de 4% do ICMS nas trans-
ferências interestaduais?

Vai resultar em que os portos do Nordeste e os 
portos do Sudeste e do Sul vão se esvaziar e a gran-
de movimentação portuária vai se concentrar no Porto 
de Santos.

Essa resolução – só um desavisado não vê – sur-
giu em São Paulo, surgiu na Fiesp. Não há um daqueles 
líderes que movimentaram grandes eventos populares 
que não seja de São Paulo, sejam os líderes empre-
sariais, sejam os líderes sindicais. São Paulo já é um 
concentrador imenso da economia nacional, e o dese-
quilíbrio regional vai aumentar, de forma inimaginável, 
quando entrar em vigor essa resolução.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Luiz Henrique?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Já concederei.

Por isso, eu apelei. Vamos estabelecer uma tran-
sição para que a economia nacional possa se adaptar 
a essa nova realidade. Os incentivos fiscais de San-
ta Catarina, como os do Espírito Santo, têm mais de 
quarenta anos. A primeira lei de incentivo catarinense 
foi criada pelo Governador Celso Ramos, que gover-
nou na década de 60, quando foi criado o programa 
do qual é sucessor o Prodec. V. Exª, Senador Casildo, 
sabe bem disso.

E eu concedo o aparte a V. Exª, reafirmando, Sr. 
Presidente, que não estava em causa Santa Catarina, 
não estava em causa o Espírito Santo; estava em cau-

sa o desenvolvimento regional equilibrado deste País. 
É isso que estava em causa no julgamento de ontem. 
E eu não tenho dúvida de que, daqui a um ano, nós 
todos vamos reconhecer isso.

Com a palavra o Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Lembro, Senador Luiz Henrique, que V. Exª começou 
a pregar uma descentralização muito forte em Santa 
Catarina no seu governo, criando as regionais e as for-
talecendo, para que não ficasse só na metrópole, na 
capital, ou uma ou duas cidades maiores, mas que as 
regiões todas fossem protegidas, que tivesse extensão 
a descentralização. E assim começaram também os 
anos positivos da própria legislação, da autonomia do 
princípio federativo de fortalecer ...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
...os cinco portos de Santa Catarina...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Seis.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Seis, melhor ainda. Os seis portos, fortalecendo para 
descentralizar tanto na exportação como na entrada. E 
essa logística foi se criando através de um dispositivo 
que é uma das únicas ferramentas dos Estados brasi-
leiros, que é o ICMS, incentivando as empresas para 
ajudar a implantar a infraestrutura e a logística desses 
portos, e, como disse V. Exª, com recursos do próprio 
Governo Federal. Projetos apresentados ao BNDES, 
que os tem endossado, ao longo de dez, quinze anos 
de prazo, para reestruturar isso. E assim aconteceu 
no Brasil. Essa é a verdadeira descentralização. Com 
essa medida abrupta, sem graduar, do ICMS – e ontem 
nós sofremos um tratoraço extraordinário na Comissão 
de Assuntos Econômicos, que até o momento o meu 
ombro está doído, tenho que fazer massagem, passar 
o sebo, como se diz na gíria do oeste catarinense...

(Interrupção do som)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Concluo o meu aparte, Presidente. Estamos sentindo 
que, na verdade, com essa atitude, se ela prevalecer 
na votação em Plenário, se nós não tivermos o cami-
nho do diálogo, o melhor caminho para protelarmos, 
se não conseguirmos isso, nós vamos é partir para a 
centralização no Brasil, ao invés da descentralização. 
E esse não é o melhor caminho. A descentralização 
tem que viger – e isso é para todos, desde o nosso 
Estado até o Estado do Acre, Estado de quem ocupa 
a Presidência do Senado neste instante, o eminente 
Senador Jorge Viana. E assim é nos Estados brasilei-
ros. Assim é no Espírito Santo, do Senador Ricardo 
Ferraço, e assim é em todos os lugares. É a descen-
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tralização, a ocupação harmônica do Brasil, e, junto 
com isso, o verdadeiro pacto. É o redutor dos Estados, 
dos Municípios. É isso o que se quer no Brasil, e não 
uma interrupção abrupta, como se quer agora. Isso é 
muito doído. Rompendo o diálogo e passar isso abrup-
tamente, com afrontaria, por cima de todos nós não é 
o melhor caminho. Meus cumprimentos ao pronuncia-
mento de V. Exª, na mesma linha que há pouco falou 
outro catarinense, o Senador Paulo Bauer.

O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – Senador 
Luiz Henrique, V. Exª me concede um breve aparte?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – A 
não ser que haja uma deferência da Mesa...

O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – A Mesa 
é generosa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu só peço ao nobre Senador Paulo Bauer, que 
acabou de usar a tribuna, que seja o mais sucinto pos-
sível, tendo em vista que o tempo do nosso querido 
Senador Luiz Henrique já se encerrou. Mas entendo 
a importância desse tema. Quanto mais debatermos, 
quanto mais ouvirmos os que estudaram esse tema, 
melhor para os interesses de Santa Catarina, dos de-
mais Estados, mas também do Brasil.

Então, concedo, obviamente, um tempo que con-
temple o aparte de V. Exª ao discurso do nosso querido 
Senador Luiz Henrique.

O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – Obriga-
do, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Luiz Henrique. 
Apenas quero cumprimentar o Senador Luiz Henrique 
pela lucidez do seu pronunciamento e pela serenidade 
com a qual se conduziu na discussão desse tema. V. 
Exª, que foi um grande Governador do nosso Estado, 
que permitiu e promoveu o desenvolvimento de gran-
des regiões do nosso Estado, de todas as regiões, es-
pecialmente da região portuária, certamente faz aqui, 
no Senado, com esse brilhante pronunciamento, uma 
manifestação que deverá merecer acolhimento e aten-
ção de nossos Pares. Eu espero, sinceramente, que 
tenhamos êxito nessa nossa missão, nesse nosso tra-
balho de convencer o Senado da República a valorizar 
o esforço catarinense em favor do desenvolvimento do 
Brasil. Parabéns a V. Exª

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Eu peço licença a V. Exª, meu irmão, Senador Jorge 
Viana, para concluir o meu pronunciamento de forma 
muito breve.

Eu percebi, Sr. Presidente, nas feições, nos pro-
nunciamentos, no constrangimento de muitos compa-
nheiros lá nas comissões, que – eu não diria todos, 
mas a grande maioria – entendem que o sensato, que 
o equilibrado, que o correto, que o bom para o Brasil é 
que haja essa pequena transição, pequena transição 

proposta por Secretários de Estado da maior seriedade, 
os do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, 
de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Vou apelar para que, na próxima terça-feira, aqui 
no Plenário, esse sentimento pela lógica, pela sensa-
tez e pelo equilíbrio prevaleça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Luiz Henrique, V. Exª, que foi Prefeito, 
Governador, Ministro e tanto honrou as Casas parla-
mentares do Brasil, com toda a autoridade, quando sobe 
à tribuna, de fato traz um debate com substância, um 
tema muito especial, muito importante para o Brasil.

Estou certo de que a busca de sensatez que V. 
Exª requisitou ainda há pouco é o que deve prevalecer 
na condução desse tema, que mexe com três Estados 
e os demais Estados do nosso Brasil.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
pela Liderança do PTB, pelo tempo regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, a Secretária de Estado dos Estados Unidos, 
ex-Senadora Hillary Clinton, visitando o Brasil, disse 
– está em todos os jornais – que a Presidente Dilma 
estabeleceu um padrão mundial contra a corrupção. 
Realmente, quem vem acompanhando a postura da 
Presidente Dilma tem visto que ela realmente tem sido 
intolerante com a corrupção, seja de que ordem for.

E ontem também o ex-Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso disse que a população já cansou de ver 
tanta corrupção e de ver tanta impunidade. E é oportuno 
que essas declarações sejam feitas quando, sábado, 
dia 21 deste mês, vai haver, Senador Ferraço, em todo 
o Brasil, a marcha contra a corrupção. Eu tenho até 
aqui um material do meu Estado que diz: “Boa Vista 
terá marcha do ‘Dia do Basta à Corrupção’.

Genuinamente emanado das redes so-
ciais da Internet, o Dia do Basta é um movimen-
to social, de iniciativa genuinamente popular, 
de caráter pacífico e apartidário, formado por 
diversos Estados e várias cidades brasileiras, 
que acontecerá [...] no próximo dia 21.

Em Roraima, a marcha está sendo orga-
nizada no Facebook pelo Grupo “QP! - Que-
brando Paradigmas” [...] 
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E também por outras que tenho acessado, vários 
sites do Facebook, de Roraima, que estão concitando, 
como o Basta à Corrupção e Juventude de Roraima.

O que é importante, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, é ver que a população se mo-
biliza realmente contra essa situação, vamos dizer 
assim, que vinha passando pela sociedade como al-
guma coisa em que não se tinha o que fazer. A gente 
ouvia pessoas de bem falarem assim: “Não, rapaz, 
deixe isso para lá, não te mete com isso porque isso 
não tem jeito mesmo. Os poderosos é que mandam!”. 
E havia um conformismo da sociedade em relação a 
isso. E aí, por causa desse conformismo, por causa 
de que, como dizia Rui Barbosa lá em 1914, “de tanto 
ver triunfar as nulidades”, “de tanto ver agigantar-se o 
poder nas mãos dos maus”, de tanto ver prosperar a 
injustiça, até o homem honesto chega a “ter vergonha 
de ser honesto”.

Mas, felizmente, isso está mudando, e mudando 
de maneira, eu diria assim, surpreendente. Porque, 
primeiro, a população, repito, que é a mais importan-
te atriz nessa questão, está se mobilizando, e o poder 
que nós sabemos que tem hoje as redes sociais, vi-
mos isso no Oriente Médio, em vários países em que 
a sociedade se rebelou contra ditadores que estavam 
há 40 anos no poder e conseguiu derrubá-los. 

Imaginem por que não vamos conseguir aqui no 
Brasil, a população se mobilizando, como não vamos 
conseguir acabar com esse mal? Infelizmente, repito, 
temos uma Presidente que chega a ser reconhecida 
por uma autoridade como a Secretária de Estado dos 
Estados Unidos, que diz que a Presidente estabeleceu 
um padrão mundial contra a corrupção. 

Eu espero realmente que principalmente os mais 
jovens não se acomodem diante dessa situação, mas 
também os mais velhos, e não, porque passaram e 
viram tantas coisas aconteceram e não serem resol-
vidas, que por isso se acalmem e deixem acontecer. 
Não! Vamos nos rebelar. É o momento. Inclusive este 
ano é ano de eleição municipal, já aprovamos a Lei do 
Ficha Limpa, que foi fruto de um movimento popular. 
Agora é a hora de ter o voto limpo, é a hora de fazer 
denúncias contra todos aqueles que estão já, digamos 
assim, acostumados a que fazem corrupção, corrom-
pem, e nada acontece. 

Então, espero que essa marcha possa não só 
ser de um dia, esse grande movimento nacional, mas 
que possa ser um movimento de todo dia, toda hora, 
e que todo cidadão que souber ou verificar um ato de 
corrupção denuncie aos ministérios públicos, aos ór-
gãos de fiscalização...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – ... e também às redes sociais. O importante é 
que não podemos ficar calados diante dessa situação. 

Aliás, quero encerrar, Sr. Presidente, com a fra-
se do célebre Martin Luther King quando disse que o 
que mais impressiona não é o grito ou a ousadia dos 
maus, mas, sim, o silêncio dos bons. 

Então, não é possível mais que os bons fiquem 
calados. E há muitas formas de protestar. 

Quero deixar aqui o meu registro de parabéns à 
Presidente Dilma, de parabéns à sociedade que está 
se mobilizando, de parabéns ao ex-Presidente Fernan-
do Henrique pela sua fala. 

E quero pedir, finalmente, a V. Exª que autorize a 
transcrição das matérias a que, aqui, me referi. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)

Dilma estabeleceu “padrão contra a corrupção”, 
diz Hillary Clinton

Valor Econômico - 18/04/2012

A ação do governo de Dilma Rousseff contra a 
corrupção e pela transparência criam “um padrão glo-
bal”, a ser seguido, disse a secretária de Estado dos 
Estados Unidos, Hillary Clinton, que terminou ontem 
sua visita de dois dias ao Brasil. Hillary não chegou a 
ter uma audiência reservada com Dilma, a quem en-
controu recentemente em Washington e Cartagena das 
Índias, durante encontro da presidente com o presidente 
dos EUA, Barack Obama. Mas nem por isso deixou de 
marcar sua visita por elogios ao Brasil e ao governo.

“O compromisso da presidente Dilma com abertu-
ra e transparência e sua luta contra a corrupção estão 
estabelecendo um padrão global”, repetiu, à noite, o 
“twitter” do Departamento de Estado dos EUA, em re-
forço à mensagem da principal condutora da política 
externa de Obama. Com Hillary e outras autoridades 
estrangeiras, Dilma abriu ontem a 1ª Conferência Anu-
al de Alto Nível da Parceria para um Governo Aberto 
(Open Government Partnership, OGP, em inglês), e 
elogiou Obama pela iniciativa, lançada em associa-
ção com o Brasil.

Para Hillary, no século XXI, a principal divisão 
entre as sociedades não será entre Norte e Sul, Oci-
dente e Oriente ou outra categoria, mas entre socieda-
des “abertas e fechadas”. Os países com sociedades 
abertas vão florescer cada vez mais, previu, criticando 
os governos que “se escondem do público e desde-
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nham a ideia de abertura e a aspiração de seu povo 
por maior abertura”. “Os países que tentam monopo-
lizar a atividade econômica ou tornam tão difícil aos 
indivíduos abrir seus próprios negócios terão crescente 
dificuldade em prosperar”, disse a secretária. Ela citou 
exemplos de boas práticas em países que aderiam às 
iniciativas da OGP, de divulgação de informações pú-
blicas e participação de cidadãos - alguns, no entanto, 
como Ucrânia e Geórgia, uma das estrelas do evento, 
ontem, costumam ser criticados por ações antidemo-
cráticas, como a perseguição a oposicionistas e pres-
são sobre a imprensa.

Ao discursar, Dilma lembrou a independência 
do Judiciário e do Ministério Publico e citou a Lei de 
Acesso às Informações Públicas, que exigirá abertura 
de informação em todos os níveis de governo, a partir 
de 16 de maio. Para Dilma, transparência é obrigação 
também dos agentes privados, “cujas condutas afetam 
diretamente a vida dos cidadãos”.

“Permitam-me mencionar o setor financeiro e des-
tacar que, quando não há regulação e monitoramento 
adequados, os fluxos financeiros internacionais, por 
exemplo, são passíveis de manipulação, com prejuízo 
para toda a economia mundial e para as conquistas 
sociais dos países”, afirmou a presidente.

Dilma e Hillary conversaram rapidamente, pouco 
antes da cerimônia e entre os encontros da presidente 
com chefes de governo, em visita ao Brasil para o even-
to. Segundo relato obtidos pelo Valor, as duas trocaram 
cumprimentos e amabilidades. Hillary teria manifesta-
do satisfação pelo jantar oferecido a ela na véspera 
pelo ministro de relações Exteriores, Antônio Patriota.

Segundo a embaixada dos EUA, não houve pe-
dido para encontro a sós com Dilma, porque Hillary já 
teria falado com a presidente nos últimos dias, durante 
a visita dela a Washington e na Cúpula das Américas, 
na Colômbia. Fontes do governo haviam informado ao 
Valor, porém, sobre sondagens do Itamaraty para o 
possível encontro das duas. Hillary é vista, no Planalto, 
como a face “dura”, mais intervencionista, da política 
externa do governo Obama, e, politicamente, próxima 
ao oposicionista PSDB.

Mesmo sem a deferência de uma audiência com 
a presidente, Hillary esforçou-se para transmitir o inte-
resse americano na crescente importância econômica 
do Brasil e na aproximação diplomática com o país. Na 
véspera, além de afirmar que é difícil imaginar que o 
Brasil não esteja presente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas em uma futura reforma da organi-
zação, ela fez questão de elogiar o “sucesso do Brasil” 
em garantir “governo responsável, setor privado forte 
e sociedade civil robusta”.

Dilma estabelece ‘padrão mundial contra a cor-
rupção’, afirma Hillary Clinton

Secretária de Estado dos EUA fez comentário na 
conferência da Parceria para o Governo Aberto

17 de abril de 2012 | 12h 12

Brasília - A secretária de Estado dos Estados 
Unidos, Hillary Clinton, disse nesta terça-feira que a 
presidente Dilma Rousseff está estabelecendo um 
“padrão mundial” na questão de transparência e luta 
contra a corrupção. O comentário foi durante a aber-
tura da Primeira Conferência Anual de Alto Nível da 
Parceria Para Governo Aberto, que está sendo reali-
zado em Brasília.

‘Não há um parceiro melhor para iniciar esse es-
forço do que o Brasil’, disse Hillary

A Open Government Partnership (OGP), ou Par-
ceria do Governo Aberto, foi lançada em setembro pas-
sado nos Estados Unidos como um esforço conjunto 
na luta contra a corrupção e na promoção de transpa-
rência na gestão pública. O Brasil e os Estados Unidos 
lideram a iniciativa.

“Não há um parceiro melhor para iniciar esse es-
forço do que o Brasil e, particularmente, a presidente 
(Dilma) Rousseff. O compromisso dela com abertura, 
transparência, sua luta contra a corrupção está esta-
belecendo um padrão mundial”, disse Hillary.

De acordo com a secretária de Estado norte-
-americana, os Estados Unidos estão orgulhosos com 
a parceria e querem mantê-la para garantir que o sé-
culo XXI seja uma era de “transparência, democracia 
e resultados para pessoas de todos os lugares”.

Para Hillary, a corrupção “mata o potencial de um 
país, drena recursos, protege pessoas desonestas”. 
“Uma das mais significantes divisões não são entre 
norte, sul, leste, oeste, religiosas ou de outras catego-
rias. Estamos falando de sociedades abertas e fecha-
das. Aqueles governos que se escondem da opinião 
pública vão encontrar dificuldades crescentes”, afirmou.

Para o ministro-chefe da Controladoria-Geral da 
União, Jorge Hage, “todos se deram conta de que, 
quanto maior a abertura de informações ao escrutínio 
público, maior será a eficiência dos serviços públicos”. 
“Não há melhor desinfetante que a luz do sol”, disse 
Hage, que também discursou no evento.

Hillary diz que luta de Dilma contra corrupção é 
exemplo

Secretária de Estado americana afirma que paí-
ses que não se esforçarem para tornar seus governos 
mais transparentes ficarão para trás

iG São Paulo, 17/04/2012
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A secretária de Estado norte-americana, Hilla-
ry Clinton, elogiou as ações de Dilma Rousseff nesta 
terça-feira e disse que a presidenta criou um padrão 
mundial de combate à corrupção. “Quero elogiar seu 
empenho e luta, presidenta Dilma, contra a corrupção 
criando um padrão mundial”, disse. “A corrupção mata 
e destrói o potencial dos países”, acrescentou.

Leia também: Hillary defende posição dos EUA 
sobre ambição do Brasil na ONU

Dilma e Hillary participaram nesta terça-feira em 
Brasília da 1ª Conferência Anual de Alto Nível da Par-
ceria para um Governo Aberto (cujo nome em inglês 
é Open Government Partnership), copresidida pelo 
Brasil e pelos EUA. Compareceram também à reunião 
representantes de 42 países, entre eles o presidente 
da Tanzânia, Jakaya Kikwete, e o premiê da Geórgia, 
Nika Gilauri.

Hillary defendeu que mais países façam parte 
da chamada Parceria para um Governo Aberto que 
tem o intuito de aumentar o combate à corrupção e 
a busca por governos sólidos e baseados nos cida-
dãos. A secretária americana disse que as nações que 
não aderirem a esses esforços ficarão para trás, pois 
o mundo atual é o da globalização e integração. “Os 
governos que se escondem do público, que ignoram 
as aspirações dos povos, vão se tornar cada vez mais 
insustentáveis”, disse Hillary, no discurso de cerca de 
15 minutos.”

Leia também: Hillary defende mais parcerias com 
o Brasil

Segundo ela, os governos que querem isolar a 
participação da sociedade serão surpreendidos: “Vão 
descobrir que serão deixados para trás”.

Leia também:
Hillary: EUA ‘mal podem esperar’ mais brasileiros
Hillary participa de encontro no Brasil
Hillary se diverte na noite de Cartagena
Obama diz encontrar ‘parceira’ em Dilma
Leia as notícias sobre a visita de Dilma aos EUA
Para Hillary, várias medidas podem ser adotadas 

para ampliar os esforços de combate à corrupção e 
busca por mais transparência. A secretária citou, por 
exemplo, a criação de legislações contra a corrupção, 
o fortalecimento da projeção da mídia e a criação de 
sites de redes sociais para que os cidadãos possam 
fazer seus relatos.

Ela reiterou também que vários países adotaram 
medidas eficientes na tentativa de consolidar governos 
abertos. Além do Brasil e dos Estados Unidos, ela citou 
o Chile, Israel, a Romênia e a Espanha. Segundo ela, 
na Tanzânia, foi criado um site que expõe, publicamente, 
números e informações do governo para a população.

No caso dos Estados Unidos, Hillary disse que 
foram criados 26 projetos para melhorar a prestação 
de serviços públicos e a gestão de recursos. De acor-
do com a secretária, a intenção é ampliar esses sites: 
“Queremos levar mais transparência para a indústria 
petrolífera e gás.”

Ela também disse que está determinada a orien-
tar as embaixadas dos Estados Unidos em todos os 
países a instaurar sistemas de acesso para que os 
cidadãos apresentem sugestões e façam suas mani-
festações. “Temos de transformar em ações as nossas 
aspirações”, ressaltou.

Hillary no Brasil

A secretária de Estado americana chegou em 
Brasília na segunda-feira, e se reuniu com o ministro 
brasileiro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. 
No encontro, Hillary elogiou o Brasil, mas foi cautelosa 
ao defender a inclusão dos brasileiros em um assento 
permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, caso ocorra uma reforma do órgão.

Patriota e Hillary conversaram também sobre a 
crise na Síria, os ataques terroristas no Afeganistão e 
os programas nucleares do Irã e da Coreia do Norte. 
Para ambos, é preciso dar um voto de confiança ao 
presidente sírio, Bashar Al Assad, que prometeu um 
cessar-fogo imediato. No caso do Afeganistão, a se-
cretária disse que os norte-americanos manterão o 
apoio ao governo afegão.

No entanto, Hillary foi incisiva ao se referir à Co-
reia do Norte, que faz testes com mísseis de longo al-
cance. Segundo ela, o governo norte-americano deve 
substituir essas experiências por medidas que privile-
giem a qualidade de vida da população, que sofre com 
a falta de alimentação. Em relação ao Irã, ela disse 
que está confiante no fim do impasse em relação ao 
programa nuclear.

Boa Vista terá marcha do “Dia do Basta à Corrupção”

Genuinamente emanado das redes sociais da 
internet, o Dia do Basta é um movimento social, de 
iniciativa popular, de caráter pacífico e apartidário, 
formado por diversos estados e várias cidades brasi-
leiras, que acontecerá em todo o país no próximo dia 
21.Em Roraima, a marcha está sendo organizada no 
Facebook pelo Grupo “QP! - Quebrando Paradigmas”, 
e está prevista para iniciar às 09:00h, com concentra-
ção na Praça do Garimpeiro, em Boa Vista.

“Os brasileiros já estão cansados de serem le-
sados nos seus direitos fundamentais por causa da 
corrupção que corre frouxa no país. No entanto, dife-
rente do que acontece nos países europeus, a popu-
lação não sai às ruas em defesa de seus direitos. Isto 
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precisa mudar e o Dia do Basta é uma oportunidade 
para a sociedade mostrar a seus representantes sua 
insatisfação e cobrar deles uma mudança”, afirma Luís 
Paulo de Oliveira, um dos organizadores do evento.

Objetivos
Através da formação de uma proposta coletiva ho-

rizontal, com a participação de todos e comprometidos 
com a cidadania, o resgate da ética e da moralidade 
nas instituições públicas (Legislativo, Executivo e Judi-
ciário, nas esferas nacionais, estaduais e municipais), o 
objetivo da marcha é estimular e mobilizar a sociedade 
brasileira para: a troca de ideias, articulações, ações 
e manifestações (pacíficas e apartidárias) na internet, 
ruas e praças de nossas cidades.

A omissão compromete o progresso da nação e 
que estimular a sociedade a participar é o caminho para 
aperfeiçoar nossa democracia. A Ficha Limpa é a pro-
va de que a sociedade organizada e ativa consegue a 
aprovação de propostas contra a corrupção. Há muitas 
outras propostas e projetos que precisam da pressão 
social para serem incluídos em nosso sistema político. 
O controle da sociedade deve ser permanente. Dia 21 
de abril iremos às ruas mais uma vez! Levante-se do 
sofá! Cobre por dignidade e por um Brasil mais justo!

III Marcha Brasil Contra a Corrupção 

sábado, 21 de Abril de 2012

O MBCC - Movimento Brasil Contra a Corrup-
ção, grupo apartidário, ordeiro e pacífico, que organi-
zou, com ajuda de outros movimentos afins e o povo 
de Brasília, as históricas marchas contra a corrupção 
e impunidade dos dias 07/09/2011 (+60 mil pessoas) 
e 12/10/2011 (+20 mil pessoas) em Brasília, convoca 
todos os brasileiros a trazer a sua bandeira do Brasil, 
seu grito e sua indignação para mais essa marcha.

*** Nossa luta principal é o FIM DA CORRUPÇÃO 
e da IMPUNIDADE NO BRASIL! ***

Na ultima marcha de 12/10/2011, mais de 20 mil 
pessoas protestaram pacificamente nas Esplanda dos 
Ministérios em Brasília, sem o registro de sequer um 
incidente, levantando as 3 bandeiras (ações) defendi-
das pelo MBCC naquela oportunidade - Constitucio-
nalidade da Lei do FICHA LIMPA, Manutenção das 
Atribuições Constitucionais do CNJ e o Fim do VOTO 
SECRETO Parlamentar.

O Povo nas ruas protestando foi decisivo, e o 
STF, pressionado pelo apoio e clamor popular, ce-
deu a interesses excusos em detrimento ao interesse 
maior desse Povo e da Nação, e ,em decisões histo-
ricas para o Brasil, aprovou em 09/02 e 6/02/2012 a 
constitucionalidade tanto das atribuições e validade 
do CNJ e do FICHA LIMPA, inclusive para as eleições 
deste ano (2012).

Num País corroido historicamente pela Corrup-
ção e Impunidade, com uma coisa comum, normal, 
infelizmente, temos vários outras bandeiras, confor-
me breve relação abaixo que apresentaremomos para 
uma discussão democrática. Portando, precisamos 
construir, conjuntamente, ações concretas e eficientes 
para conseguirmos viabilizar meios de combatê-las na 
prática, assim como ocorreu com o FICHA LIMPA e o 
CNJ, recentemente, dando um importante passo para 
eliminar ou mitigar a Corrupção e Impunidade no Brasil:

* - PELA DEFESA DAS ATRIBRIBUIÇÕES CONS-
TITUCIONAIS DO CNJ - CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA PARA INVESTIGAR E JULGAR MAGISTRA-
DOS POR DESVIOS ÉTICOS E DISCIPLINARES.

=> aprovado STF. 09/02/2012 (Vitória do Povo).
* - PELA APLICAÇÃO DA LEI DA FICHA LIMPA 

JÁ NAS ELEIÇÕES DE 2012.
=> Aprovado STF. 16.02.2012. Vitória do Povo)
Unidos somos imbativel. Agora vamos pressionar 

para o Congresso Nacional para aprovar o FIM DO 
VOTO SECRETO PARLAMENTAR, sendo essa nos-
sa bandeira remanescente para a III Marcha, dentre 
outras definidas, conforme a seguir:

O MBCC definiu as seguintes propostas para III 
Marcha:

a) Pauta Nacional:
• FIM DO VOTO SECRETO PARLAMENTAR
• FICHA LIMPA PARA TODOS
• JULGAMENTO DO MENSALÃO (Mensalão 

aqui não!)
• 10% DE REPASSE DA UNIÃO PARA SAÚDE 

(Saúde é 10%)
b) Pauta Local:
• GDF – MORALIZAÇÃO JÁ!
Venha exercer sua cidadania no Aniversário de 

Brasilia!
Rol de Temas:
*- FIM DO VOTO SECRETO NAS DELIBERA-

ÇÕES DO CONGRESSO QUE INCIDAM SOBRE O 
COMPORTAMENTO ÉTICO DOS PARLAMENTARES.

*- FIM DA IMUNIDADE PARLAMENTAR E DO 
FORO PRIVILEGIADO

*- FIM DO CLIENTELISMO POLÍTICO, E PELA 
VERDADEIRA INDEPENDÊNCIA DOS 3 PODERES 
DA REPÚBLICA

* PUNIÇÃO PARA OS CORRUPTOS, COM A 
TRANSFORMAÇÃO DA CORRUPÇÃO, APOS A AM-
PLIAÇÃO DE SUA TIPIFICAÇÃO, EM CRIME HE-
DIONDO.

* - FIM DA PRESCRIÇÃO DE CRIMES DE COR-
RUPÇÃO.

* - EXTENSÃO DO FICHA LIMPA PARA AS INDI-
CAÇÕES DE CARGOS DE CONFIANÇA NO LEGIS-
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LATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, SÓ PODENDO 
ASSUMIR O CARGO SE NÃO TIVER SIDO CONDE-
NADO POR UM COLEGIADO. FICHA LIMPA PARA 
TODO MUNDO, DESDE MINISTROS E TODOS OS 
CARGOS DE CONFIANÇA.

* - PELA REDUÇÃO DOS CARGOS COMISSIO-
NADOS. DIMINUIÇÃO DO PRÓPRIO NÚMERO DE 
POSTOS DISPONÍVEIS PARA CARGOS DE CON-
FIANÇA (NOMEAÇÃO POLÍTICA).

* - PELA TRANSPARÊNCIA DOS GASTOS PÚ-
BLICOS. ADOÇÃO DE TOTAL TRANSPARÊNCIA, 
VIA INTERNET, NAS CONTAS DO GOVERNO E NA 
DIVULGAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS DE CAMPA-
NHAS ELEITORAIS.

* - PELO ENSINO GRATUITO E DE QUALIDA-
DE (10% DO PIB PARA A EDUCAÇÃO), INCLUSIVE 
PARA O ENSINO SUPERIOR.

* - PELA MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA.
* - PELA REFORMA TRIBUTÁRIA PARA DESO-

NERAR O SETOR PRODUTIVO.
* - PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA, COM 

IGUALDADE DE CONDIÇÕES TANTO PARA O SE-
TOR PÚBLICO COMO PARA O PRIVADO.

* - PELO FIM DO VOTO OBRIGATÓRIO.

Nota Oficial

O Movimento Brasil Contra a Corrupção – MBCC é 
um movimento totalmente APARTIDÁRIO e PACÍFICO, 
composto por dezenas de organizadores voluntários, 
que, com a participação ativa da população brasilien-
se e outros grupos, organizou as Marchas Contra a 
Corrupção nos dias 07 de Setembro e 12 de Outubro 
de 2011 em Brasília-DF, levando as ruas mais 60 mil 
pessoas, que com indignação protestaram, democra-
ticamente, sem a ocorrência de nenhum incidente. É 
importante salientar que o MBCC nasceu voluntaria-
mente do anseio popular, a partir das premissas do 
apartidarismo, do pacifismo e, fundamentalmente, de 
uma estrutura organizacional linear, sem qualquer li-
derança vertical. Entretanto, alguns de seus organiza-
dores, infelizmente, por não mais comungarem com a 
filosofia e objetivos primordiais inarredáveis optaram 
espontaneamente por deixarem de participar do nosso 
movimento, vindo inclusive a se vincular oficialmente a 
outros movimentos similares, que também combatem 
a corrupção e a impunidade. Ademais, o MBCC vem 
através da presente nota, tornar público o seu sincero 
agradecimento aos serviços voluntários prestados a 
nossa causa aos então organizadores Walter Maga-
lhães, Daniella Kalil e Lucianna Kalil, Thiago Fernan-
des, e Chico Fellipo, dentre outros, que nos deixaram 
no meio de nossa árdua caminhada para se juntar a 

outros grupos que guardam mais afinidades e compa-
tibilidade ideológicas.

Brasília-DF, 6 de Dezembro de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Muito obrigado, caro Senador Mozarildo Cavalcan-
ti. V. Exª é um ativo Senador neste plenário e sempre 
atento às questões de interesse nacional. 

Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
Peço a Mesa que dê encaminhamento à trans-

crição solicitada pelo Senador Mozarildo.
Agora com a palavra a Senadora Angela Portela 

pelo tempo regimental.
A SRª. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora) – Muito obrigada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje tem 
a posse da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha 
no cargo de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em substituição ao Ministro Ricardo Lewando-
wski. Isso, para nós, é um grande acontecimento.

A cerimônia, a ser realizada no plenário do TSE, 
logo mais à noite, marcará a história de luta das mu-
lheres brasileiras pela participação da mulher em to-
dos os espaços de Poder e de decisão em nosso País.

Faz-se imprescindível destacar que a ascen-
são da Ministra Cármen Lúcia ao cargo máximo do 
TSE significa a efetiva participação das mulheres nas 
instâncias de poder do País, e, neste caso, no Poder 
Judiciário; avaliando processos eleitorais e tomando 
decisões com lisura e independência; características 
que marcam a vida da Ministra Cármen Lúcia

Mineira que desde cedo se dedicou à área jurí-
dica, esta doutora em Direito de Estado tem larga ex-
periência como advogada, professora, procuradora e 
escritora. A ministra Cármen Lúcia alcançou notabili-
dade pública nacional pela firmeza de seus atos e pela 
eloqüência de suas idéias. Muitas destas idéias, aliás, 
estão expostas em larga produção intelectual jurídica 
e em artigos publicados em obras e especializadas.

No governo do ex-Presidente Lula, a jurista foi 
empossada como Ministra do Supremo Tribunal Fede-
ral, em 2006, sendo a segunda mulher a alcançar tal 
posto. A seguir, assumiu o cargo de Ministra Substituta 
do Tribunal Superior Eleitoral, e, na seqüência, empos-
sada como Ministra titular do TSE em 2009.

Acumulando, desde 2010, a Vice-Presidência 
do TSE, a Ministra Cármen Lúcia se credenciou para 
assumir hoje a Presidência da Corte.

Registro, com muito orgulho, que, como partici-
pante ativa da vida política do nosso País, a Ministra 
Cármen Lúcia prestigiou a instalação, aqui no Senado 
Federal, da subcomissão dos direitos da mulher por 
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mim presidida, ocasião em que participou do amplo 
debate naquela sessão.

Portanto, hoje meu coração se enche de alegria 
com o fato de a ministra Cármen Lúcia figurar como a 
primeira mulher a presidir o TSE, em 67 anos de his-
tória daquela Corte. 

Mas outro tema que gostaria de trazer também 
nesta tarde, aqui no plenário do Senado Federal, outra 
notícia que nos deixa bastante feliz é o processo de 
construção da linha de transmissão de energia que vem 
de Tucuruí, no Pará, para o Amazonas e, do Amazonas 
para Roraima, é um processo que está em andamen-
to e que vai definitivamente resolver a dependência 
energética do nosso Estado de Roraima.

Essa obra, que integra o Programa de Acelera-
ção do Crescimento, PAC 2, e receberá investimentos 
da ordem de R$ 500 milhões, pode significar o fim do 
sofrimento da população do nosso Estado. 

Recebi ontem, em meu gabinete, dois represen-
tantes do Consórcio Transnorte Energia: o Diretor Téc-
nico, José Elias Rosa, que é responsável pela cons-
trução da linha, e Laura Urrejola, executiva do setor 
de meio ambiente.

Ambos me informaram que o consórcio atua 
neste momento nas licenças ambientais para a obra. 
Segundo adiantaram, o EIA-RIMA do projeto será pro-
tocolado junto ao Governo federal, no dia 27 de maio 
do corrente. Depois deste estágio, serão marcadas as 
audiências com prefeitos das cidades por onde a linha 
vai passar, ou seja, o percurso da BR-174.

Essas audiências, como explicou a servidora do 
consórcio, servirão para prestar esclarecimentos sobre 
as parcerias a serem estabelecidas, e o estágio dos 
trabalhos da obra. De acordo com o diretor técnico do 
Consórcio Transnorte-Energia, se tudo correr como 
previsto, as obras da linha de transmissão de energia 
do Estado serão iniciadas em junho de 2013, e, em 
outubro próximo, deverá contratar cerca de três mil tra-
balhadores envolvidos nessa grande obra em Roraima. 

Coloquei-me à disposição do Consórcio para aju-
dar no diálogo com cinco entes federados envolvidos. 
Também me empenharei na promoção

Também me empenharei na promoção do diálogo 
com a sociedade, com vistas a garantir a participação 
no processo de construção da linha de transmissão, 
que têm previsão de ser concluída em 2015.

Essa obra, Sr. Presidente, nosso Senador Moza-
rildo Cavalcanti, é muito desejada pela população do 
nosso Estado. V. Exª sabe muito bem e tem acompa-
nhado esse sofrimento por que a população do nosso 
Estado passa, principalmente a região sul do Estado: 
os cinco Municípios (Caroebe, São Luiz, São João da 
Baliza, Rorainópolis, Caracaraí) vêm em constante ra-

cionamento de energia. A usina de Jatapu não atende 
à nossa necessidade, a linha de transmissão de Guri 
também não atende à nossa necessidade. Precisamos 
sair da dependência energética e, com a construção 
dessa linha de transmissão, vamos estar integrados 
ao sistema elétrico nacional. 

Então, queríamos aqui destacar a importância 
dessa grande iniciativa do Governo do Presidente Lula, 
do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, em tomar as 
medidas necessárias para a construção dessa linha de 
transmissão, que vai ser de fundamental importância 
para que o nosso Estado de Roraima adquira a inde-
pendência energética.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Angela Por-
tela, o Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao 
Senador Alfredo Nascimento, pela liderança do PR. 

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Mozarildo, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, minhas 
senhoras e meus senhores, a economia brasileira en-
saia uma leve reação aos reflexos da crise financeira 
internacional. Os esforços que uniram o Governo e o 
setor produtivo ainda não apresentaram resultados 
substantivos. Os analistas esperam uma recupera-
ção mais vigorosa da atividade econômica apenas no 
segundo semestre, e ainda não encontraram uma re-
ceita que possa combinar, com segurança, o controle 
inflacionário e o crescimento econômico robusto num 
cenário de turbulência. 

O Brasil persegue, neste momento, a repetição 
do ciclo de desenvolvimento registrado até 2010, frea-
do pela derrapada das economias mais desenvolvidas. 
Projeções do Fundo Monetário Internacional rebaixam a 
economia brasileira para a 7ª posição mundial em 2012. 

Esse cenário de retração começa a ganhar con-
tornos claros e preocupantes nos Estados. Com a ala-
vanca federal fragilizada e a redução da atividade em 
setores-chave, como os serviços e construção civil, 
as economias estaduais começam a sentir mais de 
perto os efeitos da desaceleração dos investimentos.

Um dos indicadores que demonstram claramen-
te os efeitos desse cenário é a geração de empregos. 
O Brasil fecha o primeiro trimestre deste ano com os 
piores índices registrados nos últimos anos, segundo 
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
do Ministério do Trabalho.
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A redução na geração de emprego no trimes-
tre, de 24% em todo o Brasil, encontra no Estado do 
Amazonas uma dura tradução. Em meu Estado, o que 
registramos foi o aumento das demissões no primeiro 
trimestre. Além de não gerar sequer um emprego novo, 
foram fechados 1.387 postos de trabalho com carteira 
assinada no Estado do Amazonas. Esse é o segundo 
pior resultado do Amazonas, desde 2003, e só não 
foi mais grave do que em 2009, quando o impacto da 
crise mundial foi muito mais significativo.

Hoje, Manaus figura entre as vinte cidades que 
mais demitiram no primeiro trimestre. O desemprego 
do Amazonas foi puxado especialmente pela indústria 
e pela construção civil. E, no primeiro caso, analistas 
avaliam que o Pólo Industrial de Manaus da Zona Fran-
ca já se ressente da concorrência de produtos impor-
tados e da combinação nefasta entre a valorização do 
Real frente ao dólar e a manutenção do custo Brasil.

Debate que se arrasta há anos, o enfrentamen-
to dessa conjuntura ainda exige esforço do Governo 
Federal e do Congresso Nacional, que têm optado 
em adotar medidas pontuais, em vez de conduzir um 
debate aprofundado e dirigido a soluções de longo 
prazo, para tornar a atividade econômica brasileira 
competitiva e viável.

Se o peso da carga tributária da política cambial 
sobrecarrega as economias regionais mais desenvolvi-
das, como São Paulo, por exemplo, imagine-se o custo 
que impõe sobre as regiões mais ao norte do país. De 
outro lado, o setor da construção civil vê-se penaliza-
do pelo adiamento no lançamento de novos empre-
endimentos e especialmente pelo impacto das novas 
regras do Programa Federal Minha Casa Minha Vida.

Dirigentes desse segmento prevêem um cresci-
mento mais modesto em 2012, o que deve repercutir 
em toda a economia no meu Estado do Amazonas. O 
quadro é preocupante. Temerosos ante o reflexo da 
crise sem uma liderança efetiva do Governo Federal, 
os empresários com negócios no amazonas coloca-
ram os pés no freio, 

Repetindo comportamento registrado em outras 
regiões do Brasil.

É preciso, e esse esforço cabe também ao Gover-
no dos Estados, encontrar mecanismos que estimulem 
o investimento regional, recuperando a ousadia que 
trará de volta a pujança da economia do Amazonas, 
abrindo, assim, novas oportunidades de trabalho para 
a nossa gente e a perspectiva de um futuro promissor.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Flexa 
Ribeiro. (Pausa.)

Não está presente.

Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Também não está presente.
Senador Casildo Maldaner, por permuta com o 

Senador Paulo Bauer.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Antes de qualquer coisa, quero fazer o re-
gistro da presença – não citarei os nomes porque são 
vários – de várias personalidades, entre eles prefeitos, 
vereadores, representantes da nossa sociedade catari-
nense, do oeste catarinense, do meio-oeste, enfim, que 
estão aqui na tribuna de honra honrando esta sessão 
do Senado Federal.

É o registro que faço pelos catarinenses que aí 
estão.

Hoje e amanhã, as altas cortes jurídicas de nosso 
País passam por mudanças em seu comando. Logo 
mais, a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha será 
a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Elei-
tora. Na quinta, o Ministro Carlos Ayres Britto assume 
a presidência do Supremo Tribunal Federal.

No momento em que apresento meus cumpri-
mentos aos magistrados, aliás, até, associando-me 
à manifestação, aqui, há pouco externada pela emi-
nente Senadora Ângela Portela, que ocupou a tribuna 
tratando também desse tema, quero também, além do 
cumprimento por suas missões, chegar ao tema que 
me traz à tribuna nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Casildo, permita-me V. Exª, 
por só um minutinho, para registrar aqui a presença 
dos alunos universitários do curso de odontologia da 
Faculdade UniEvangélica de Anápolis. 

Sem bem-vindos aos nossos trabalhos!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Senador Mozarildo Cavalcanti, na Presidência 
do Senado, quero me associar a V. Exª no registro que 
faz da presença dos alunos de Anápolis, que estão 
aqui nas galerias do Senado Federal.

Como vinha dizendo, além dos cumprimentos 
que apresento às ilustres personalidades que estão a 
tomar posse agora no TSE e também no STF, quero 
levantar um tema do que vai ocorrer este ano. Isso por-
que, dentro de poucos meses, o Brasil viverá o grande 
espetáculo democrático das eleições, para escolha de 
seus representantes para o Executivo e Legislativo de 
nossos Municípios.

Tomando como base os dados da eleição de 2008, 
devemos ter mais de 15 mil candidaturas a prefeito e 
vice-prefeito, além de, aproximadamente, 350 mil can-
didatos às Câmaras de Vereadores. De acordo com a 
estatística mais recente, exatos 137 milhões, 882 mil 
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e 443 eleitores exercerão este direito fundamental e 
dever cidadão de eleger seus representantes legítimos.

O papel das cortes eleitorais neste processo é 
essencial, desde sua organização até a oficialização 
do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os 
Tribunais Regionais Eleitorais, em conjunto com os car-
tórios e comarcas eleitorais, nos respectivos Municípios 
onde existem as comarcas, vão trabalhar para garantir, 
naturalmente, que todo o processo ocorra dentro das 
normas estabelecidas, para que não haja desvios ou 
abusos e, ao fim, o resultado apurado seja retrato fiel 
do desejo do eleitor.

A lisura do processo eleitoral e, acima de tudo, dos 
próprios candidatos, é desejo incontornável de nossa 
sociedade, reflexo do anseio por um comportamento 
ético de seus representantes, em qualquer esfera do 
poder público.

Buscando a consecução dessa aspiração do 
eleitor, os Ministros do TSE entenderam, por maioria, 
negar a certidão de quitação eleitoral ao candidato que 
não teve suas contas de campanha aprovadas nas 
eleições anteriores. É necessário lembrar que esse 
documento é condição indispensável para que seja 
feito o registro da candidatura. Sem esse documento 
o candidato não poderá fazer o registro, ou o partido 
que encaminha as candidaturas.

Ora, assim como a Lei da Ficha Limpa, são dis-
positivos que atendem às intenções do que podemos 
chamar de processo de pré-seleção, excluindo do 
processo aqueles que, supostamente, tiveram com-
portamentos e ações incompatíveis com o exercício 
do poder público.

No entanto, não podemos correr o risco de iniciar 
um processo eleitoral de tal amplitude, como este que 
se avizinha com brevidade, mergulhados em absoluta 
insegurança jurídica. O mesmo ocorreu nas eleições de 
2010, com a dúvida a respeito da constitucionalidade 
da Ficha Limpa, dirimida somente em fevereiro deste 
ano pelo STF. Havia dúvida em relação ao Ficha Lim-
pa em 2010, e o Supremo decidiu dirimir essa dúvida 
em fevereiro deste ano.

Não são poucos os juristas e especialistas que 
levantam questionamentos diversos a respeito dessa 
medida do TSE. O primeiro deles questiona a compe-
tência constitucional do Tribunal de estabelecer cri-
térios de inelegibilidade – competência exclusiva do 
Poder Legislativo.

Em artigo, o especialista em Direito Constitucional 
e Eleitoral, professor Ruy Samuel Espíndola afirma que, 
e eu cito: “Em termos pragmáticos, a consequência da 
regra criada por resolução interpretativa (a que nega 
quitação eleitoral aos que tiverem as contas rejeitadas), 
é, às avessas do direito, criação de nova hipótese de 

inelegibilidade, mediante resolução do TSE e não por 
lei complementar concretizante do parágrafo 9º do ar-
tigo 14 da Constituição Federal”.

Trago essa citação do ilustre jurista catarinense, 
Dr. Ruy Espíndola, professor extraordinário naquele 
Estado e com renome no Brasil

Segundo dados do próprio TSE, cerca de 21 mil 
candidatos no País não tiveram suas contas aprova-
dos. Nesse ponto, reside outra dúvida: a regra é válida 
apenas para aqueles que foram candidatos em 2010 
ou em qualquer eleição anterior? 

Derivado do questionamento, é preciso estabe-
lecer ainda o tempo de duração dessa restrição. Caso 
contrário, aquele que teve suas contas rejeitadas es-
tará, ad eternum, privado do direito de candidatar-se. 
Cabe lembrar que, em nosso ordenamento jurídico, 
não há pena perpétua, não importa qual seja o delito.

O jornalista Fernando Rodrigues expôs, em seu 
blog na Folha de S. Paulo on-line, algumas dúvidas 
pertinentes que merecem reprodução. O que ocorre 
com o político que teve suas contas rejeitadas nas 
eleições de 2002 e depois disputou outras eleições, 
venceu, exerceu mandato e teve contas aprovadas? 
Em outra situação, um político que teve as contas re-
jeitadas, digamos, numa eleição municipal de 2004 e, 
em 2008, não quis concorrer, poderá fazê-lo agora? 
Ou ainda aquele que teve suas contas de campanha 
rejeitadas, mas fez a correção, apresentou novos do-
cumentos e pede retificação, estará autorizado a par-
ticipar do pleito?

Faço questão de repetir, para que não seja mal 
interpretado: não se trata, de forma alguma, de uma 
crítica à intenção pretendida pelo TSE, que se coadu-
na com o desejo de todos os brasileiros, apontando 
para um aprimoramente ético do processo eleitoral e 
do próprio exercício do poder concedido pelo voto. O 
encaminhamento é positivo, mas deve estar em plena 
consonância com todo nosso ordenamento jurídico e 
desprovido de imprecisões.

Defendemos que as dúvidas remanescentes se-
jam dirimidas com a maior brevidade possível, para 
que não façam sombra à magnitude desse verdadeiro 
espetáculo da democracia e consolidação de nossa ci-
dadania. Esse é o desafio premente apresentado aos 
magistrados que ora assumem essas nobres e indis-
pensáveis casas da Justiça do nosso País. 

Essas são, Sr. Presidente, as considerações que 
trago, na tarde de hoje, porque há dúvidas, que alguns 
juristas no Brasil levantaram, em relação a possíveis 
candidatos cujas contas não tenham sido aprovadas, 
uma vez que a decisão do TSE entedeu que , não es-
tando aprovadas, não poderão ser candidatos. Há ju-
ristas entendendo que deve haver uma pronúncia do 
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Supremo em relação a isso ou do próprio Legislativo, 
por legislação complementar. Ou o Supremo deve 
analisar esse aspecto, porque o TSE fez por resolu-
ção, quando pode haver algum desdobramento que 
não é o mais interessante para uma grande parte de 
candidatos que estarão esperando por essa situação 
nas eleições que se avizinham.

Essas eram as considerações, Sr. Presidente, 
nobres colegas, e as dúvidas que, naturalmente, os 
que vão tomar posse agora, porque o próprio TSE e 
o Supremo Tribunal Federal, principalmente, em rela-
ção a isso, devem, se for possível, dirimir, pelo menos 
até o fim de junho, porque as convenções começam 
a acontecer. E, no decorrer do pleito, fica difícil intro-
duzir novas medidas.

Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Comunicação inadiável ou pela ordem, 
Senador José Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
cebi um telefonema da Deputada Rose de Freitas, 1ª 
Vice-Presidente da Câmara, comunicando que, ama-
nhã, às 10h30, em sessão do Congresso Nacional, 
fará a leitura da instalação da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito que vai cuidar da investigação das 
denúncias relativas ao bicheiro Cachoeira.

Nós – PSDB, Democratas e PPS – fizemos uma 
reunião ontem, quando colocamos as assinaturas de 
Deputados e Senadores, praticamente todos, os pre-
sentes em Brasília todos, no papel que foi encaminhado 
à Mesa do Congresso Nacional de apoiamento à insta-
lação da CPI. Os Democratas, os tucanos, os membros 
do PPS, em sua quase totalidade, os presentes em 
Brasília em sua totalidade, assinaram já o documento 
de apoiamento à CPI, que já obteve número tanto na 
Câmara como no Senado e, portanto, está habilitada 
a ser instalada.

A Deputada Rose de Freitas me comunicou que, 
amanhã, às 10h30, em sessão do Congresso Nacional, 
que ela já convocou, fará a leitura da instalação oficial 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Eu gostaria de comunicar à Casa que, reunido 
com o Líder Alvaro Dias, tendo em vista que formamos 
um bloco – PSDB, Democratas –, muito embora não 
tenha havido ainda a indicação oficial do número de 

membros que vão nos caber na Câmara e no Senado, 
como é praxe, e essas contas são matemáticas e não 
fogem a uma regra, sabemos que devemos ter direi-
to, no Senado, a três titulares e três suplentes. Como 
a bancada do PSDB, evidentemente, é maior do que 
a nossa, o PSDB indicará dois Senadores, e o nosso 
indicado será o Senador Jayme Campos. 

E nós teremos direito a três titulares e três su-
plentes.

Combinamos – Alvaro Dias e eu – prestar uma 
homenagem a duas figuras importantes desta Casa 
que têm um padrão moral irretocável e que poderão dar 
uma grande contribuição pelo equilíbrio de sua conduta 
e pela capacidade de tomar posições no processo de 
investigação na CPMI. Refiro-me aos Senadores Jarbas 
Vasconcelos, do PMDB, e Randolfe Rodrigues, do PSOL.

O PSOL, como não atinge o quociente para a in-
dicação, ficaria fora das investigações. Então, o Bloco 
PSDB/Democratas decidiu que vai abrir uma das suas 
vagas da suplência para o Senador Randolfe Rodrigues 
e, da mesma forma, abrirá outra vaga da suplência – 
também está combinado com o Senador Alvaro Dias, 
que acaba de chegar ao plenário – ao Senador Jarbas 
Vasconcelos, que também será convidado. Se aceitar o 
convite, será entregue a ele a suplência da segunda vaga.

Então, de nossa parte, faremos a indicação, que 
já estou fazendo oficialmente, do Senador Jayme Cam-
pos e, de comum acordo com o Líder do PSDB, indica-
remos, numa homenagem a duas figuras importantes 
desta Casa, Jarbas Vasconcelos e Randolfe Rodrigues, 
caso os dois concordem em emprestar sua presença 
e sua colaboração aos trabalhos de investigação da 
CPMI do Cachoeira.

Era a comunicação que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao 
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Não estando presente, concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem, en-
quanto o Senador Suplicy chega à tribuna.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pois não.

Sr. Presidente, confirmando a informação do Se-
nador Agripino, nós nos reunimos nos últimos dias por 
várias vezes e concluímos pela indicação dos nomes 
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do nosso bloco para a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito.

Além de Jayme Campos, já anunciado pelo Se-
nador Agripino, integrarão o bloco da oposição na Co-
missão o Senador Aloysio Nunes, o Senador Cássio 
Cunha Lima, o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador 
Randolfe Rodrigues, e eu também participarei dessa 
equipe na Comissão Mista de Inquérito.

Definiremos, depois, assim que a Mesa solicitar 
o encaminhamento dos nomes, aqueles que serão 
titulares e suplentes, em que pese o fato de que não 
há diferença entre o parlamentar suplente e o parla-
mentar titular de uma Comissão de Inquérito, porque 
todos podem atuar da mesma forma e de forma obje-
tiva sobre tudo.

Amanhã, segundo a Deputada Rose De Freitas, às 
10 horas e 30 minutos, teremos sessão do Congresso 
Nacional, em que será feita a leitura do requerimen-
to que propõe a Comissão Parlamentar de Inquérito. 
A partir daí, encaminharemos à Mesa os nomes que 
estamos anunciando agora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, 
do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, as atenções se voltam para a Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre os atos relacionados 
às atividades do Sr. João Cachoeira. Quero dizer que 
considero muito importante que esta CPMI seja realiza-
da da forma mais isenta e séria possível, com o maior 
equilíbrio e assertividade na apuração dos fatos por 
parte de todos os membros da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito e de todos os partidos. 

Mas quero nesta tarde, Sr. Presidente, comentar 
a decisão há pouco tomada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça relativa à reforma administrativa do 
Senado Federal. Eu fiquei bastante preocupado com 
o fato de ambos os relatórios – o parecer do Senador 
Benedito de Lira, assim como o voto em separado do 
Senador Ricardo Ferraço – terem sido rejeitados pela 
maioria da Comissão de Constituição e Justiça. 

Isso tem consequências muito sérias para nós, 
Senadores, pois os 81 Senadores temos uma res-
ponsabilidade perante o povo brasileiro no sentido de 
procurar tornar a administração da nossa Casa a mais 
racional e a mais eficiente possível para os propósitos 
que todos aqui temos de bem representar o povo, de 
legislar e de fiscalizar os atos do Executivo.

Eu sinto muito pela decisão tomada, pois, afinal 
de contas, participei desde 2009, quando o Presiden-
te José Sarney contratou a Fundação Getúlio Vargas, 

e sobretudo a sua Escola Brasileira de Administração 
Pública, sediada no Rio de Janeiro – e eu pertenço à 
Escola de Administração de Empresas e também de 
Administração Pública, de Economia e de Direito, que 
a mesma FGV tem em São Paulo. E foram sobretudo 
os professores da instituição no Rio de Janeiro que 
colaboraram com o Senado Federal, que fizeram o 
diagnóstico.

Esse diagnóstico foi encaminhado para a Mesa 
Diretora, que então designou... Tendo a Comissão de 
Constituição e Justiça sido responsável pelo exame 
do Projeto de Resolução do Senado, primeiramente 
foi designada a Comissão presidida pelo Senador Jar-
bas Vasconcelos, da qual participamos Antonio Car-
los Júnior, Pedro Simon, Antonio Carlos Valadares e 
o Relator, Tasso Jereissati, que fez um relatório muito 
significativo, com contribuições importantes. Naque-
la época, o Senador Pedro Simon fez uma avaliação 
bastante crítica de tudo o que tinha acontecido, mas 
participou intensamente. Depois o relatório foi enca-
minhado para a Comissão de Constituição e Justiça.

Foi então que o Senador Eunício Oliveira de-
signou nova comissão, a Subcomissão de Reforma 
Administrativa, por mim presidida, que contou com a 
participação dos Senadores Benedito de Lira, Vital do 
Rêgo, Ricardo Ferraço e outros Senadores.

Pois bem, disso resultou o voto em separado do 
Senador Ricardo Ferraço, da Subcomissão Adminis-
trativa. Primeiro ele elaborou o voto em separado da 
própria Comissão, mas então o Presidente Eunício 
Oliveira encaminhou para um novo relator, Benedito 
de Lira, que apresentou o relatório hoje examinado.

Hoje foi apreciado tanto o relatório do Senador 
Benedito de Lira, quanto o do Senador Ricardo Ferraço.

Gostaria de conceder o aparte, Senador Jorge 
Viana, mas me permita desenvolver um pouco, porque 
eu gostaria de explicar por que eu considerava o rela-
tório do Senador Ricardo Ferraço o mais adequado e 
que sinto muito por ele não ter sido aprovado.

Na tabela em que foi apresentado o resumo – que 
estava na tela –, confeccionada pela Diretoria-Geral do 
Senado, estávamos com as respostas às solicitações 
encaminhadas, tanto por mim, quanto pelo Senador 
Aloysio Nunes, como pelo Senador Ricardo Ferraço, 
acerca do impacto financeiro com a aprovação de cada 
uma das propostas colocadas perante a CCJ.

O Senado gasta atualmente, com o pagamento 
de funções comissionadas para os funcionários efetivos 
de cargos comissionados, para os funcionários de livre 
provimento, de contratos terceirizados e de contratos 
de prestação continuada, um total R$655,3 milhões.

Ora, o voto em separado do Senador Ricardo Fer-
raço prevê a redução desse valor para R$470 milhões, 
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com uma economia de R$185 milhões. Por outro lado, 
o relatório apresentado pelo Senador Benedito de Lira 
previa um gasto anual de R$500,2 milhões, com uma 
redução, em relação ao que o Senado paga hoje, de 
R$150 milhões.

Portanto, a economia proporcionada pelo voto 
do Senador Ricardo Ferraço – que contou com o meu 
apoio –, em relação ao relatório do Senador Benedito 
de Lira, é de R$30 milhões.

Pela tabela de comparativos de funções comis-
sionadas por quantitativo e custo, podemos verificar 
que o Senado tem atualmente 2.072 funções comis-
sionadas, a um custo de R$71,4 milhões.

O voto em separado do Senador Ricardo Ferraço 
propõe a redução desse valor para 903 funções, a um 
custo de R$31 milhões. Por outro lado, o relatório do 
Senador Benedito de Lira previa 1.313 funções, a um 
custo de R$48,3 milhões por ano.

Considerando os altos salários já pagos ao fun-
cionalismo do Senado, acredito que não se justifica 
manter um elevado número de gratificações para mo-
tivar o servidor ao trabalho. Além do que, o voto em 
separado do Senador Ricardo Ferraço, para o Sena-
do, a estrutura administrativa levava em conta as re-
comendações da FGV.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sim. Mas, então, permita que eu conclua a minha 
reflexão, porque eu quero conceder ao Senador Jor-
ge Viana, Paulo Paim e Ana Amélia o aparte, mas é 
importante que eu possa pelo menos colocar aqui...

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Não vamos 
ter tempo, Senador. Já faltam só dois minutos, e aí não 
vai dar tempo nem de V. Exª terminar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Bem, eu quero dizer que a estrutura proposta pelo 
Senador Ferraço era um começo muito significativo de 
enxugamento, e ele, inclusive, propunha os estudos 
sobre a Polícia, sobre o Interlegis, sobre os diversos 
órgãos, inclusive na direção daquilo que o próprio Se-
nador Pedro Simon tinha proposto ao final.

Então, eu quero lamentar aqui, avalio que esse 
resultado de hoje beneficia principalmente aqueles 
que não querem uma mudança na estrutura adminis-
trativa do Senado.

Senador Jorge Viana, quero conceder os três 
apartes, por favor.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Obrigado, 
Senador Suplicy. Eu acho que esse é um tema que 
exige de todos nós um posicionamento para darmos 
uma satisfação à opinião pública e ao Brasil. Antes de 
chegar aqui ao Senado, o Senado já estava em crise, 

já se tinha um consenso de que era preciso iniciar um 
processo de reforma no Senado Federal. Comissões 
tinham sido criadas, antes desta nossa Legislatura, de 
alto nível, com grandes Senadores. Elaboraram pro-
jetos, apresentaram propostas, apontaram caminhos. 
Depois começou novamente nesta Legislatura, e Se-
nadores se debruçaram sobre o tema, a Fundação 
Getúlio Vargas foi contratada. E hoje nós tivemos a 
pior decisão na Comissão de Constituição e Justiça, a 
pior que podíamos ter, porque ela, de alguma maneira, 
põe por terra tudo o que se tentou fazer até aqui e dá 
uma reposta para a opinião pública que é a pior que o 
Senado poderia dar, quer dizer, não temos proposta 
nenhuma de fazer reforma administrativa no Senado 
Federal. Parece até que o que se quis com essa deci-
são de hoje foi virar essa página: “Esqueçam as preo-
cupações que ocuparam tantos espaços na imprensa 
e tantas horas de tribuna aqui no Senado”. Então, eu 
estava lá, fiquei sem almoçar, junto com colegas como 
V. Exª; votei pelas duas propostas, porque uma, primei-
ro, foi apresentada, e eu votei na proposta do Relator 
Benedito de Lira, que apresentava – ouçam quem está 
nos assistindo – uma economia de R$155 milhões por 
ano. O Senado Federal iria economizar, se a primeira 
proposta fosse votada, aprovada, R$155 milhões por 
ano, com muitos ajustes; já seria um bom começo, 
mas esta proposta foi derrotada substituída por nada, 
absolutamente nada. A segunda proposta, voto em 
separado do Senador Ferraço, ampliava a economia: 
ela passava para R$187 milhões de economia, R$30 
milhões a mais, mas também foi rejeitada. Eu entendo 
a preocupação dos colegas que querem uma reforma 
ainda mais ampla. Esse é um debate que tem que se-
guir. Mas nós iniciaríamos hoje, dando um passo, na 
Comissão de Constituição e Justiça, importantíssimo, 
começando um processo de reforma, começando a 
dar satisfação para a opinião pública. Eu cheguei faz 
pouco tempo nesta Casa, venho lá da sociedade, do 
meio, junto às pessoas, e o Senado Federal precisa 
dar ouvidos aos reclamos da sociedade. E nós, mes-
mo que não encontremos a resposta ou a posição 
mais importante, mais definitiva, devemos começar 
um processo de modernização do Senado, de valo-
rização dos servidores e de combate ao desperdício. 
Temos uma série de ex-ministros, ex-governadores, 
ex-prefeitos, parlamentares experientes, pessoas que 
estão entrando agora na política, que tudo o que que-
rem é fazer uma política correta, com transparência, 
com baixo custo financeiro para o País e boa solução, 
boa resolução. Então, agradeço o aparte a V. Exª e la-
mento que tenhamos perdido hoje a oportunidade de 
dar o primeiro passo para uma reforma administrativa 
no Senado Federal.



13354 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado, Senador Jorge Viana.

Posso ouvir, Sr. Presidente, dada a relevância do 
tema, brevemente, os Senadores Paulo Paim e Ana 
Amélia? (Pausa.) 

Por favor, Senador Paulo Paim. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Suplicy, eu ouvia o seu pronunciamento, estava aqui 
perplexo. Agora, com a fala do Senador Jorge Viana 
fiquei mais preocupado ainda. E confirmou-se aquilo 
que nós estávamos aqui entendendo. Então, não foi 
aprovado nem o do Benedito de Lira, nem o do Ricar-
do Ferraço? Foram derrubados os dois? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O relatório 

1 e o relatório 2? Os dois foram rejeitados? De um de-
bate que já está há mais de seis anos aqui na Casa, 
que seria a reforma administrativa? De fato, não é bom 
para a imagem do Senado. Contratamos consultorias, 
foi feito o debate, inúmeros relatórios foram ajustados, 
eu tinha o entendimento de que um dos dois seria 
aprovado hoje. E aí continuaríamos avançando, quem 
sabe até mesmo aqui no plenário, se fosse o caso. Mas 
rejeitamos tudo, então? É isso? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Foi o que aconteceu. 

Agora, certamente será designado pelo Presiden-
te Eunício Oliveira o relator do vencido, que virá para 
a Mesa Diretora. E a Mesa Diretora – até desejo que 
o Presidente José Sarney logo se recupere dos pro-
blemas que o levaram ao Hospital Sírio Libanês, torço 
para que ele tenha a sua saúde plenamente recupera-
da, e certamente ele está preocupado, neste instante, 
sobre o destino da reforma administrativa, sobre a qual 
ele tem grande responsabilidade – vai tomar decisões 
sobre o que fazer com respeito ao PRS, o primeiro que 
foi apresentado e os dois que foram derrotados. Se vai 
apresentar, designar um novo relator da Mesa Diretora 
para, levando em consideração tudo, apresentar nova 
proposta ainda...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS).– Fora do 
Microfone. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não sabemos.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O resultado 
é zero, porque, se os dois foram derrotados, nada mais 
pode ser feito. A não ser iniciar tudo de novo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Cabe à Mesa Diretora a decisão a ser tomada.

Senadora Ana Amélia, com muita honra, por favor.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Olha, Se-

nador Suplicy, queria cumprimentá-lo por trazer esse 
tema ao conhecimento da opinião pública. Temos de 

dar justificativa à sociedade, que acredita na Instituição. 
E, cada vez que nós perdemos uma chance dessas, 
estamos contribuindo para o desgaste da imagem do 
Congresso Nacional e, em particular, do Senado. Que-
ria, em primeiro lugar, hipotecar a minha solidarieda-
de aos dois relatores: ao Senador Benedito de Lira e 
ao Senador Ricardo Ferraço, que trabalharam longos 
meses, dedicadamente, com assessorias, para trazer 
uma proposta que fosse aceitável no sentido não só 
da modernização, como sobretudo para a economia do 
Senado Federal. Então, a eles a minha solidariedade 
e o meu apoio pessoal a esse trabalho inestimável. E 
queria dizer que confio que o Plenário, com apoio do 
Presidente José Sarney, promova aqui no plenário al-
guma modificação que represente para a sociedade 
um fio de esperança de que temos responsabilidade, 
sim, com uma economia de recursos que faltam em 
setores fundamentais, como é o caso de saúde, em que 
pessoas estão morrendo nas filas por falta de recur-
so. Eu, de minha parte, estou fazendo uma economia, 
usando apenas 30% da minha verba disponível para o 
gabinete. E todos os meus funcionários, pelo menos, 
batem o ponto digital. Acho que são atitudes pequenas, 
mas que, no conjunto, podem fazer a diferença. Mui-
to obrigada, Senador, e parabéns pela sua iniciativa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço à Senadora Ana Amélia, ao Senador Jorge 
Viana, ao Senador Paulo Paim pelas observações. 
Acho que todos nós precisamos dar exemplos como 
a Senadora Ana Amélia, no sentido de bem utilizar os 
recursos para nós disponíveis, procurar enxugá-los e 
racionalizá-los.

Presidente da sessão, Senador Mozarildo Caval-
canti, V. Exª, como membro da Mesa, poderá refletir 
sobre o que vai acontecer agora, mas é importante que 
nós caminhemos para a melhor reforma administrativa 
possível, a partir de todas as críticas que foram feitas

Gostaria, Sr. Presidente, de saudar a Bienal do 
Livro que está ocorrendo em Brasília, todos os escrito-
res que ali se encontram. Hoje se encontram aqui nos 
visitando a escritora Jô Pessoa, que nos traz A Noiva 
da Esplanada, o seu livro que será lançado domingo, 
às 20 horas, mas são muitas as pessoas, inclusive a 
Srª Zuleide, nossa Assessora da Comissão de Educa-
ção, que tem contribuído também com mais um livro 
que está sendo lançado na Bienal.

Meus cumprimentos a todos os escritores e à 
Bienal do Livro, e saudações aos trabalhadores da 
Força Sindical que aqui...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, como 
Líder, ao Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, o Sr. Fernando Cavendish 
voltou à cena nos últimos dias, na esteira do escân-
dalo Cachoeira.

Há algum tempo, exatamente no dia 11 de maio 
de 2011, em matéria publicada na revista Veja, o Sr. 
Fernando Cavendish afirmou: “Se eu botar 30 milhões 
de reais na mão de políticos, sou convidado para coi-
sas... Pode ter certeza disso!”

E disse mais: “Com alguns milhões, seria possí-
vel até comprar um Senador para conseguir um bom 
contrato com o Governo. Estou sendo muito sincero 
com vocês [disse ele], 6 milhões aqui, eu ia ser con-
vidado para fazer obras. Senador fulano de tal, se me 
convidar, eu boto dinheiro na sua mão!”

Essa gravação voltou à TV nos últimos dias, e 
voltamos à tribuna, porque nela já estivemos protes-
tando contra essas afirmações.

Naquela semana da publicação da revista Veja, 
solicitei ao Presidente Sarney, oficialmente, em ques-
tão de ordem, que determinasse à Advocacia-Geral 
do Senado a necessária interpelação judicial dos em-
presários Fernando Cavendish, José Quintella e Ro-
mênio Machado, que foram citados nessa matéria. O 
Presidente Sarney determinou, a Advocacia-Geral do 
Senado interpelou judicialmente e a Justiça respondeu 
que não cabia à instituição representar, que caberia 
a Senadores supostamente ofendidos com as afirma-
ções interpelar judicialmente. 

E, dessa forma, eu e a Senadora Ana Amélia 
assinamos uma interpelação judicial, cumulada com 
uma queixa-crime, que foi também elaborada pela Ad-
vocacia do Senado Federal junto à Justiça Federal de 
São Paulo, que acabou por remeter a interpelação à 
Justiça do Rio de Janeiro, entendendo ser ela a com-
petente para interpelar os réus.

A Justiça do Rio de Janeiro recebeu a ação no 
dia 8 de agosto de 2011. O juízo da 9ª Vara Criminal 
do Rio determinou a intimação do Ministério Público 
Federal para que se manifestasse. Logo após, no dia 
29 de agosto, o juiz determinou a intimação dos réus, 
para que dessem as explicações solicitadas na inter-
pelação judicial.

Em não havendo resposta ou ao menos uma que 
fosse considerada satisfatória, o juiz determinou, em 15 
de fevereiro, agora, de 2012, que os autores, no caso 
eu e também a Senadora Ana Amélia, bem como o 
Ministério Público Federal se manifestassem a fim de 
promover o andamento da queixa-crime.

A Advocacia do Senado me informa que ainda 
não recebeu essa intimação; o meu gabinete também 
não recebeu essa intimação; e queremos recebê-la 
urgentemente.

Estou aqui na tribuna, Senadora Ana Amélia, 
creio que também em seu nome, fazendo um apelo à 
Justiça Federal, à Justiça do Rio de Janeiro que nos 
encaminhe essa intimação para que possamos tomar 
as providências.

Vamos trabalhar agora. Evidente que a CPI será 
instalada. Nós vamos convocar o Sr. Fernando Caven-
dish, mas há uma interpelação judicial cumulada com 
queixa-crime, e nós queremos o seu prosseguimento.

Acreditamos estar promovendo, dessa forma, a 
defesa da credibilidade desta instituição, a defesa do 
conceito desta instituição, tantas vezes achincalhada, e 
não podemos admitir que alguém que está sendo denun-
ciado por uma relação promíscua com uma organização 
criminosa, que desvia bilhões de reais dos cofres públi-
cos, achincalhe Senadores sem citar os seus nomes.

Se comprou algum Senador, tem o dever de citar 
o nome dele. Quem o Sr. Fernando Cavendish com-
prou aqui? Aliás, quando vier depor na CPI Cachoeira, 
uma das perguntas será esta: “Sr. Fernando Caven-
dish, quem o senhor comprou nesta Casa? Queremos 
o seu nome”.

Na verdade, a construtora Delta...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mais 
um momentinho, Sr. Presidente. A Senadora Ana Amé-
lia pediu um aparte... (Pausa.)

Pois não; então a Senadora falará depois.
Só vou relatar, Sr. Presidente, o que recebeu a 

construtora Delta: em 2007, R$572,430 milhões; em 
2008, R$706,985 milhões; 2009, R$938 milhões; 2010, 
R$825 milhões; 2011, R$875 milhões; 2012, R$218 mi-
lhões; num total de R$4.137.428.728,64 (quatro bilhões, 
cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e 
oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e 
quatro centavos). Portanto, mais de R$4 bilhões o Sr. 
Fernando Cavendish recebeu do Governo, da União. 
Desse valor, 90% destinados ao Dnit; o restante foi para 
o Ministério da Integração Nacional, Fundo Nacional 
de Saúde e Batalhão de Engenharia de Construção, 
vinculado ao Comando do Exército e responsável por 
obras na área de transportes. Em 2012, mesmo com 
contingenciamento orçamentário, os mais de R$200 
milhões empenhados foram integralmente para o Dnit.

Portanto, essas são as questões fundamentais 
que certamente exigirão a atenção dos Srs. Senadores 
e Deputados nessa Comissão Parlamentar de Inquérito 
que se instalará brevemente.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo 
Davim, como orador inscrito.

Antes, porém, concedo a V. Exª a palavra pela 
ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presi-
dente Mozarildo Cavalcanti, quero, primeiro, ratificar as 
palavras do Senador Alvaro Dias em relação a essas 
providências. Não o fiz, porque, como V. Exª já entende, 
o Regimento Interno não permite aparte em comuni-
cação de liderança antes da Ordem do Dia.

Em segundo lugar, eu queria saudar a iniciativa da 
Presidente da Câmara, Deputada Rose de Freitas, que 
convocou para amanhã, às 10 horas da manhã, a leitu-
ra da instalação da CPI que investigará as denúncias 
oferecidas a Casa, a CPI chamada CPI de Carlinhos 
Cachoeira. Então, são iniciativas muito importantes.

Eu queria também que V. Exª me inscrevesse 
para uma comunicação inadiável.

E, por fim, mas não menos importante, saúdo 
a presença dos representantes dos Municípios de 
Venâncio Alves, a capital nacional do chimarrão, nas 
pessoas da rainha e princesas do evento, que vêm ao 
plenário para o convite a essa festa tão importante em 
Venâncio Aires.

O Senador Paulo Paim, eu e o Senador Pedro 
Simon temos a alegria de recepcioná-los aqui, junto 
com o Senador Eduardo Suplicy, paulista que nunca 
tomou chimarrão, mas que gosta do Rio Grande, gosta 
de Venâncio Aires, bem como das rainhas e princesas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS.) – Sr. Pre-
sidente, permita-me apenas um segundo para que eu 
também dê destaque, juntamente com a Senadora Ana 
Amélia, da presença aqui das soberanas da Festa do 
Chimarrão, que vai se realizar de 3 a 13 de maio, em 
Venâncio Aires.

É um grande momento para se conhecer essa 
cidade belíssima do nosso querido Rio Grande. Eu e 
a Senadora Ana Amélia nos comprometemos a estar 
lá já, entre 3 e 13, e queremos convidar os Senado-
res, as Senadoras e a todos os brasileiros, que estão 
assistindo à TV Senado, para que estejam lá, nessa 
data, pois não vão se arrepender, além da belíssima, 
eu diria, paisagem e da alimentação da região, com 
uma gastronomia que é conhecida internacionalmente.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Quero cumprimentar as ilustres visitantes 
e desejá-las muito sucesso.

Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje pela 
manhã, Sr. Presidente, participei de um café da manhã 
dos farmacêuticos.

Eu, juntamente com o Senador Humberto Cos-
ta, Senadora Vanessa Grazziotin, que também é far-
macêutica bioquímica, e alguns Deputados Federais, 
participamos dessa mobilização dos farmacêuticos. 
E estavam presentes, nesse ato, o Conselho Federal 
de Farmácia, o Presidente da Federação Nacional de 
Farmacêuticos e o Presidente da Federação Interes-
tadual de Farmácia, além de um grande número de 
conselheiros e farmacêuticos e bioquímicos do Brasil 
inteiro. Eles estão em mobilização contínua na defesa 
da redução da carga horária para 30 horas, o que é 
um pleito legítimo, um pleito justo, até porque algumas 
outras categorias da área da saúde já conseguiram 
esse intento. Então, nada mais justo do que estender 
essa conquista a todas as categorias da área da saúde.

E compreendo também que não é um benefício, 
não é um privilégio; na verdade, é um reconhecimento 
de que os profissionais que trabalham na área de saúde 
merecem uma atenção maior, merecem um acolhimen-
to respeitoso por parte dos governantes, por parte dos 
patrões, por parte dos gestores. Todos sabemos, nós 
que somos da área da saúde, V. Exª também, como 
médico, que os profissionais que trabalham em ativi-
dade de saúde têm um desgaste orgânico e emocional 
muito maior do que outras categorias que trabalham 
em ambientes diferentes. Inúmeros trabalhos científicos 
apontam isso. A incidência de doenças cardiovascula-
res em profissionais da área de saúde é muito maior.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Paulo Davim, eu queria pedir 
um minutinho para registrar a presença nas galerias 
dos alunos da escola de ensino fundamental Gotinhas 
do Saber, de Goiânia, em Goiás.

Bem-vindos a nossa sessão.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Vários 

trabalhos científicos demonstram, por meio de pesqui-
sas sérias, que profissionais que trabalham na área da 
saúde, sobretudo nas áreas de urgência e emergência, 
sofrem um desgaste orgânico muito maior. Há maior 
incidência de doenças cardiovasculares, maior incidên-
cia de distúrbio do sono, maior incidência de gastrites, 
de colites, de fibromialgia, de disidrose. Inclusive, há 
maior incidência de dependência química também, 
pelo fato de trabalharem sob pressão e, sobretudo, 
em condições muitas vezes inóspitas, em condições 
difíceis de permanecer por muito tempo, onde o pro-
fissional de saúde é submetido, sistematicamente, aos 
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desafios, ao estresse. E isso vai, ao longo do tempo, 
destruindo o seu organismo e levando-o a problemas 
de saúde sérios.

Por isso mesmo, aqui nesta Casa, tramita um 
projeto de minha autoria, que está na CCJ, que cria 
dois períodos de férias por ano para os profissionais 
que trabalham na urgência e emergência, com inter-
valo de seis meses entre um período de férias e outro.

Eu não criei essa lei. Essa concessão já existe, 
na CLT, para alguns profissionais, como, por exemplo, 
profissionais que trabalham com radiação ionizante. Eu 
apenas a estendi para os profissionais que trabalham 
na urgência, até porque os profissionais que trabalham 
na urgência também são submetidos à radiação ioni-
zante. Nada mais justo que eles sejam contemplados, 
também, com o benefício da lei.

Então, quero aqui defender a proposta dos far-
macêuticos das 30 horas semanais. Acho justo, acho 
legítimo, acho que é uma forma de preservar, orga-
nicamente, os profissionais que trabalham na saúde. 
Acho que os gestores e o Governo deverão ter o olhar 
mais cuidadoso, mais zeloso para quem cuida; é cuidar 
de quem cuida. Não podemos esquecer que os profis-
sionais da saúde estão inseridos no contexto social. 
Então, nós nos preocupamos em oferecer para a so-
ciedade um bom serviço de saúde, mas esquecemos 
que os profissionais que trabalham na saúde também 
fazem parte dessa mesma sociedade, razão maior da 
nossa preocupação.

Portanto, reitero meu apoio a essa luta dos pro-
fissionais de farmácia.

Quero também, Sr. Presidente, informar que, nos 
dias 28, 29 e 30 de março de 2012, em Florianópolis, 
houve o Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas. 
Países da América Latina, Caribe e Península Ibérica 
se reuniram para discutir os problemas da saúde co-
muns a esses 17 países e publicaram a Declaração 
de Florianópolis.

A Declaração diz mais ou menos isto: 

Diante dos obstáculos que comprome-
tem a prática da boa medicina e a qualidade 
da assistência oferecida à população, os re-
presentantes dos médicos de 17 países da 
América Latina, Caribe e Península Ibérica – 
reunidos durante o V Fórum Ibero-Americano 
de Entidades Médicas (Fiem), realizado de 
28 a 30 de março de 2012, em Florianópolis 
(SC) – se posicionam de forma conjunta ante 
aos desafios do setor, que afetam milhões de 
pessoas em nossas nações. Entre eles, a falta 
crônica de financiamento à saúde, os abusos 
éticos cometidos por tomadores de decisão e 
a ausência de políticas públicas em nível go-

vernamental que ofereçam aos médicos con-
dições plenas para seu trabalho.

Os representantes também exigem dos 
diferentes Governos o apoio a medidas que 
garantam às comunidades atenção em saúde 
segundo critérios de qualidade técnica, eficácia 
de resultados e segurança plena aos pacien-
tes e suas famílias. Para isto, os participantes 
do V Fiem propõem o cumprimento imediato 
dos seguintes pontos, sem os quais se colo-
ca em risco o futuro da Medicina e a vida dos 
cidadãos nestas Nações. 

E passa a enumerar os pontos escolhidos como 
prioritários neste fórum de entidades médicas da Amé-
rica Latina, Caribe e Península Ibérica. Não lerei todos 
os pontos, mas chamarei a atenção para alguns. O 
primeiro ponto é o seguinte:

O reconhecimento dos diplomas de Me-
dicina obtidos em países estrangeiros deve ser 
feito pelas nações apenas após a comprovação 
de que o candidato frequentou curso com, no 
mínimo, seis anos de duração e carga horá-
ria compatível com os padrões internacionais.

Diz também sobre a revalidação:

O [...] reconhecimento e validação dos 
diplomas estrangeiros deve ocorrer somente 
após análise curricular e documental e realiza-
ção de exames (teóricos, práticos, cognitivos, 
deontológicos e linguísticos) pelos candidatos, 
em marcos similares aos previstos pelos pro-
jetos Revalida (Brasil), Mir (Espanha) e Euna-
com (Chile), considerados referências [...] na 
seleção [...] desses candidatos.

Defende também:

A participação das entidades médicas 
nos processos de regulação do trabalho mé-
dico deve estar assegurada, cabendo-lhes a 
tarefa de colaborar com a formulação de diag-
nósticos das necessidades a partir da análise 
de dados gerais e específicos da população 
médica, incluindo a oferta de vagas e de cur-
sos de medicina, entre outros.

A adoção de mecanismos de monitora-
mento dos fluxos de migração médica, com 
controle eficiente de entrada e saída de pro-
fissionais entre os países, deve ser implemen-
tada, possibilitando o exercício da Medicina 
apenas aos candidatos que, mesmo após va-
lidação de seus títulos, estejam inscritos nas 
entidades médicas reguladoras dos países.
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A organização de um registro único de 
médicos com a contribuição dos países que 
compõem o Fiem [que é o Fórum Ibero-Ame-
ricano de Entidades Médicas], com dados dos 
profissionais (informações pessoais, titulação, 
histórico ético-profissional e formação), deve 
ser operacionalizada, sendo que o gerencia-
mento dos bancos nacionais ficará sob a res-
ponsabilidade de cada país. O intercâmbio de 
dados entre as entidades acontecerá ante o 
pedido expresso de alguma delas.

E por aí vão, Sr. Presidente, os pontos de norma-
tização de regulamentação da atividade entre os 17 pa-
íses do Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas. 

Portanto, trago aqui essas informações, a infor-
mação do encontro que houve hoje pela manhã com 
as entidades representativas dos farmacêuticos bio-
químicos do Brasil e a defesa das 30 horas semanais 
na jornada de trabalho deles, à qual externo meu po-
sicionamento favorável e o registro do Fórum Ibero-
-Americano de Entidades Médicas, que aconteceu 
em Florianópolis nos dias 28, 29 e 30 de março do 
corrente ano.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Obrigado a V. Exª.

Concedo a palavra à nobre Senadora Kátia Abreu, 
pela Liderança do PSD. Senadora Kátia Abreu com a 
palavra, pela Liderança do PSD.

O Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – V. Exª tem a palavra, Senadora Kátia 
Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Presiden-
te, Senador Waldemir Moka.

Sr. Presidente, hoje, na Confederação Nacional da 
Agricultura, tivemos um acontecimento memorável, um 
acontecimento importante para o Brasil, para a agro-
pecuária brasileira. E V. Exª esteve presente, Senador 
Waldemir Moka, assim como a Senadora Ana Amélia, 
vários Deputados Federais ligados à agropecuária e 
o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. Nós lança-
mos na CNA, hoje, uma grande parceria do Ministério 
com os produtores rurais na criação de uma PGA. É o 

maior sistema de rastreabilidade animal e vegetal do 
mundo. Nas condições e na grandeza do Brasil, nem 
os Estados Unidos têm essa PGA, essa plataforma que 
construímos ao longo dos últimos três anos, justamen-
te para dar credibilidade sanitária aos nossos produ-
tos junto aos nossos consumidores, os consumidores 
brasileiros, que são os consumidores mais preciosos 
que temos, porque 70% de todo alimento produzido 
no Brasil são consumidos pelos brasileiros e apenas 
30% são exportados. 

Hoje foi um marco fundamental, por decisão da 
Presidente da República junto ao Ministro da Agricul-
tura de que implementássemos o mais rápido possível 
essa plataforma, essa grande parceria. A CNA inves-
te, em recursos dos produtores rurais, da contribuição 
sindical, R$12 milhões nesse software para coordenar 
a nossa plataforma de rastreabilidade não só de bovi-
nos, mas de todos os produtos que poderão ser feitos. 

Eu faço esse comentário, Sr.Presidente, para re-
gistrar uma situação e um episódio bastante lamentá-
vel. Tanta modernidade, tanto desenvolvimento, tanto 
progresso, de um lado. Construímos uma das maiores 
e melhores e mais baratas agriculturas do Planeta e, 
ao mesmo tempo, essa mesma agricultura moderna, 
que é responsável pelas exportações brasileiras, pelo 
superávit da balança comercial, por 37% dos empre-
gos, essa mesma agropecuária ainda sofre abusos, 
ainda sofre insegurança jurídica da Idade da Pedra, 
Sr.Presidente. E venho aqui falar sobre a questão in-
dígena no Brasil. 

Quero aqui fazer uma ressalva muito forte ao 
respeito que todos nós, Senadores da República, eu, 
pessoalmente, os produtores rurais do Brasil, temos 
pelas questões indígenas, pelas questões das mino-
rias, pelos anseios, pelos desejos das pessoas. Mas 
a realização do desejo de uns não pode significar o 
abuso ou o ferimento do direito do outro. O Brasil preci-
sa ser construído numa situação de pacificação, e nós 
estamos criando adversidades e conflitos que nunca 
existiram no Brasil, por um simples motivo: por falta 
de decisão política. 

E falo, Sr. Presidente, aqui ressalvando o im-
portante papel que o Supremo Tribunal Federal teve 
com relação a essa questão indígena. Ainda no ano 
passado, no julgamento de Raposa Serra do Sol, de 
Roraima, por unanimidade, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal definiram e esclareceram definitiva-
mente quais são as terras que podem ser ampliadas, 
de que forma, como isso deve ser feito, de uma manei-
ra, Sr. Presidente, até desnecessária. Mas o Supremo, 
na tentativa de melhorar os conflitos, de tentar minimi-
zar essas situações, reitera nessa decisão de Raposa 
Serra do Sol o que já escrito na Constituição Federal.
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Quero aqui ler apenas alguns trechos da decisão, 
do voto do Relator, Ministro Carlos Ayres Britto, que 
hoje é Presidente do Supremo Tribunal Federal, que diz:

Aqui, é preciso ver que a nossa Lei Maior [que 
é a Constituição] trabalhou com a data certa: a data 
da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) 
como insubstituível referencial para reconhecimento, 
aos índios, “dos direitos sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam”. Terras que tradicionalmente ocu-
pam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. 
Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas (...).

Então, a Constituição diz – o dia 5 de outubro de 
1998 foi quando a Constituição foi promulgada – diz 
que terra indígena é a terra que aquelas pessoas esta-
vam ocupando nesse dia, não são aquelas terras que 
foram ocupadas no passado nem as terras ocupadas 
no futuro, Sr. Presidente.

O Ministro ainda diz, com muita simplicidade e 
inteligência: “Numa palavra, o entrar em vigor da nova 
Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica...” do 
dia. Se naquele tempo tivéssemos a previsão de saté-
lites, seria muito fácil localizar, com satélites, as áreas 
antropizadas pelos índios. Antropizadas significa utili-
zadas, as áreas manuseadas pelos índios. Continua, 
Sr. Presidente: “... a ocupação das terras a demarcar 
pela União para a posse permanente e usufruto exclu-
sivo dessa ou daquela etnia aborígene”.

O Supremo Tribunal fixou 05 de outubro de 1988 
como marco temporal para a ocupação indígena. E, 
ainda mais, o Supremo elencou 18 itens da maior im-
portância com relação à questão indígena.

Por exemplo, no inciso XVII, o Supremo decide:

XVII – É vedada a ampliação da terra 
indígena já demarcada.

[...]
XIX – É assegurada a [...] participação 

dos entes federados [isso significa prefeitura, 
Estados e União] no procedimento adminis-
trativo de demarcação das terras indígenas, 
encravadas em seus territórios, observada 
a fase em que se encontrar o procedimento.

Sr. Presidente, quero apenas lembrar que a Fu-
nai, no passado, antes da decisão de Raposa Serra 
do Sol, fazendo de conta que o Supremo não existe, 
fazendo de conta que a decisão de Raposa Serra do 
Sol nunca existiu, continua ampliando ilegalmente ter-
ras indígenas em desfavor dos produtores rurais; ilegal-
mente. Porque, se a União resolver comprar, indenizar 
metade do Brasil ou 80% do Brasil e quiser doar aos 
índios, nós não temos nenhum reparo a fazer. É uma 
decisão política que tem que ser respeitada, e têm que 
ser observados os parâmetros legais.

Agora, a ampliação à revelia da lei, sem inde-
nização, estimulada pela Funai, pelo Poder Público, 
trazendo ilegitimidade e conflitos ao campo brasileiro, 
nós não podemos aceitar, Sr. Presidente.

Em 1992, havia 40 milhões de hectares de terras 
indígenas – esse era o último número que nós tínha-
mos; 40, em 1992. Hoje, em 2012, temos 125 milhões 
de hectares. Esse é um crescimento ilegal de 313% 
de ampliação de terras indígenas, como se a Funai 
estivesse ainda no tempo do absolutismo: “Eu sou o 
rei, eu sou a justiça, eu sou o parlamento, eu mando 
em tudo e os outros Poderes que se danem”,

Porque passou por cima inclusive do Supremo, 
desta Casa e do Poder Executivo para fazer, à revelia 
da lei, essas ampliações de terras indígenas.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senado-
ra Kátia.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Um minu-
tinho, Senador Blairo Maggi. Vou lhe dar a palavra.

Não há mais tempo?
Senador Blairo Maggi, por favor.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Sou eu 

ou senhora agora?
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Pode falar. 

É aparte?
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – É um 

aparte, sim, senhora.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Pois não.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Eu gos-

taria de cumprimentá-la pelo pronunciamento e pela 
chamada de atenção que o seu discurso está trazen-
do ao Senado Federal, para que nós, Senadores, e 
a sociedade, em geral, entendamos um pouco dos 
problemas que vêm ocorrendo nessa área no Brasil, 
e em todas as regiões do Brasil. Quando o Supremo 
Tribunal Federal deu uma data, já marcou uma data 
de corte para que nós possamos entender e respeitar 
as terras indígenas, a partir desse momento, vimos 
uma ação orquestrada por parte da Funai em fazer 
uma correria para dizer que aquelas terras que ainda 
não foram demarcadas e que nem estavam cogitadas 
de serem terras indígenas passassem a ser o foco de 
atuação da Funai. Isso está trazendo, Senadora Ká-
tia – V. Exª conhece bem – uma intranqüilidade muito 
grande no campo, e essa intranquilidade acaba tra-
zendo prejuízos para todos os setores organizados da 
sociedade brasileira. E pior: cria um antagonismo, uma 
briga, uma guerra entre setores que estavam em paz, 
em que não havia esse tipo de preocupação. Então, 
quero cumprimentar V. Exª pelo discurso oportuno e 
pela chamada de atenção que V. Exª faz nesta Casa 
para que nós possamos nos posicionar e não deixar 
que isso aconteça no campo, como vem acontecendo 
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na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, 
Mato Grosso, Tocantins. Enfim, nos lugares onde os 
índios já estavam assentados, começamos a ter mais 
problemas, e onde não havia esse tipo de situação os 
problemas afloraram depois da decisão do Supremo 
Tribunal Federal. Parabéns pelo seu discurso.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada, 
Senador Blairo Maggi.

Para resumir, Senador Moka, Presidente, eu vou 
dizer qual é a nossa situação hoje. O Advogado-Geral 
da União, o Ministro Luís Adams, sob orientação da 
Presidência da República, formulou uma recomenda-
ção para todos os órgãos de Governo, especialmente 
ao Ministério da Justiça e à Funai, determinando a bula 
do remédio: quem quiser falar de terra indígena que 
observe essa recomendação da AGU. O que o Ministro 
Luís Adams fez? Inteligentemente, pegou a decisão de 
Raposa Serra do Sol e formulou a sua recomendação, 
e a sua recomendação foi enviada para o Ministro da 
Justiça para que ele pudesse, então, fazê-la valer para 
todos os órgãos do Governo.

Nós estivemos com o Ministro da Justiça: Sena-
dor Moka, eu, Senador Blairo Maggi, Senador Jayme 
Campos e vários outros Senadores. Estivemos com o 
Ministro da Justiça para pedir a ele que desse publi-
cidade, que publicasse essa recomendação da AGU, 
que não vem fazer a nossa vontade, mas vem fazer a 
vontade da Constituição Federal.

Estivemos com o Ministro em dezembro do ano 
passado. Nós já estamos no mês de abril. Falei nova-
mente, hoje, com o Ministro Luiz Adams, da AGU, que 
nada mais pode fazer, que já mandou a recomendação 
para o Ministro da Justiça. Tentei audiência novamente 
com o Ministro da Justiça por oito vezes, e ele não nos 
dá retorno. Quem sabe o Ministro da Justiça, com quem 
eu tenho amizade pessoal, por quem tenho considera-
ção, queira vir convocado ao Senado Federal por conta 
dos conflitos que estão sendo praticados no Brasil?

Essa semana, Sr. Presidente, 68 fazendas foram 
invadidas...

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Para con-
cluir, só um minuto.

Sessenta e oito fazendas apenas na Bahia foram 
invadidas na semana passada por índios. São índios 
invadindo propriedades rurais, destruindo plantações de 
eucalipto, destruindo plantação de cacau, que já está 
pouca, destruindo, Sr. Presidente, a vida das pessoas. 
E não podem ser presos. E não podem ser contidos 
pela Polícia Federal.

Quero aqui pedir, quero aqui exigir do Ministério 
da Justiça as suas providências, porque em todo o País, 

pelo mau exemplo que se tem dado de não praticar o 
que deve ser praticado, os índios, em Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Bahia, Maranhão, estão se arvorando e invadindo 
fazendas, praticando a intranquilidade. E, muitas vezes, 
na maioria das vezes, esses índios são usados pela 
Funai, por determinados movimentos sociais que se 
dizem representantes deles.

(Interrupção do som.)

Sr. Presidente, eu gostaria que esta Casa re-
gistrasse a nossa solicitação de audiência para um 
grupo de Senadores. Por mais de oito vezes, houve a 
tentativa de audiência novamente com o Ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, para dar solução a 
essa questão de intranquilidade no campo.

Não é mais possível admitirmos que sejam des-
tinados 14% do País para 115 mil famílias enquanto 
temos 88 milhões de hectares para um milhão de fa-
mílias de assentados. Qual é a diferença entre o ser 
humano assentado da reforma agrária e o ser humano 
índio? Por que 14% para 115 mil famílias e 10% para 
um milhão de famílias?

Srª Presidente, o problema dos índios não é terra, 
mas dignidade humana, saúde, educação, alimentação

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senadora.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada, 
Srª Presidente.

Encerro, enfatizando que, Srs. Senadores, em 
que pese as nossas sensibilidades com todos aqueles 
que querem terra, que querem ampliá-las, mas contra-
riando a lei, contrariando o Estado de direito, que não 
podemos permitir o que vem acontecendo. 

O Brasil é um País pacífico, ordeiro, que res-
peita as leis e sempre prezou o Estado de direito e a 
democracia.

Muito obrigada, Srª Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidenta, pela ordem.

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

V. Exª tem a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 

Presidente, solicito à Mesa a leitura do nosso requeri-
mento de urgência para a Resolução nº 72.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, pela a ordem. 

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

V. Exª tem a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Tenho uma questão de ordem em relação a esse re-
querimento. Pergunto a V. Exª em que momento poderei 
apresentá-la. Essa questão de ordem se refere ao re-
querimento mencionado pelo Senador Walter Pinheiro.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – No momento da leitura, V. Exª poderá apresentar.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Antes de dar início à Ordem do Dia, concedo a 
palavra ao Senador Valdir Raupp. 

Depois da fala de S. Exª, será feita a leitura do 
requerimento de urgência, que tem de ser lido antes 
da abertura da Ordem do Dia. Caso contrário, não 
terá validade.

Então, aguardaremos os 10 minutos concedidos 
ao Senador e, depois, lerei o requerimento e votare-
mos a urgência.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, 
gostaria de informar que hoje, pela manhã, visitamos 
o Presidente Sarney e o Presidente Lula.

Gostaria de transmitir a esta Casa e ao povo 
brasileiro que o Presidente Sarney está muito bem, 
graças a Deus, e, em breve, estará voltando ao nosso 
convívio, reiniciando os trabalhos no Senado Federal.

Da mesma forma, o Presidente Lula também se 
encontra muito bem de saúde e logo, logo, estará viven-
do a seara política de que sempre gostou de participar.

Desde o meu primeiro mandato, tenho utilizado 
esta tribuna como uma trincheira da defesa dos inte-
resses de Rondônia e de sua população. Não poderia 
ser diferente, é Rondônia, em especial o eleitor, que 
tem confiado em nossos compromissos e sufragado 
nosso nome nas eleições.

Hoje, volto aqui para trazer uma questão paro-
quial que preocupa milhares de servidores e o próprio 
governo de Rondônia. É a questão da transposição dos 
servidores do ex-território. Travamos todos os mem-
bros da bancada federal, uma verdadeira cruzada para 
que o Congresso Nacional aprovasse a transposição. 
E aprovamos na Câmara, no Senado, foi promulgada 
pelo Presidente das duas Casas, foi sancionado pelo 
Presidente Lula. Contudo, há mais de um ano que os 
servidores públicos do ex-território federal de Rondônia 

aguardam com muita angústia, com muita ansiedade 
o último papel, que é a instrução normativa para fazer 
a transposição.

Aprovamos a PEC, conforme consta nos Anais 
desta Casa e da Câmara dos Deputados, com o texto 
autorizado e a União a fazer a transposição dos ser-
vidores contratados até o ano de 1991. Por diversas, 
Srª Presidente, já falei aqui sobre o assunto ao cobrar 
rapidez nesse processo. Mais uma vez volto a cobrar. 
Ninguém aguenta mais a demora dos órgãos governa-
mentais federais envolvidos neste processo. A forma 
lenta com que tratam essa questão tem favorecido as 
mais diversas ilações no Estado e aos boatos que têm 
causado instabilidade na esfera política e aumentado 
a angústia dos servidores.

Digo isso, caros colegas, porque nós, membros 
da bancada federal rondoniense, em última análise, 
sofremos o desgaste com os boatos plantados sobre 
o assunto. 

Hoje os servidores foram surpreendidos, aliás, 
há dois dias, os servidores foram surpreendidos com 
uma notícia. Eu diria que se trata de mais um boato, 
de que a AGU já teria dado um parecer “SECRETO”, 
desde o ano passado, contrário a transposição dos 
servidores contratados até o ano de 1991. 

Quando eu falo que é um boato é porque a in-
formação anunciada como secreta não corresponde 
à verdade. De fato, há uma minuta, repito, uma minuta 
do ano passado com aquele teor que hoje foi divulgado 
como fato consumado. Primeiro, é bom repor a verdade. 
Não é secreto, basta verificar nossos pronunciamen-
tos ano passado que se verifica que falei sobre essa 
minuta e a repeli. Não aceitamos. Nenhum membro 
da bancada federal, nem os sindicatos aceitaram. Nós 
queremos justiça.

Foi exatamente pela nossa reação contrária àque-
la interpretação da AGU que não foi assinado. Portanto, 
prezados colegas, trata-se de uma matéria requentada, 
de uma matéria velha. Utilizaram uma minuta antiga 
para fazer um alarme, como se aquela minuta fosse 
o conteúdo do decreto a ser editado pela União. Vou 
repetir o que venho dizendo desde o ano passado, 
quando esse impasse foi instalado. Não vou aceitar que 
os servidores de Rondônia sejam prejudicados por in-
terpretações equivocadas de técnicos da área jurídica. 

Essa questão da transposição é uma questão 
de justiça, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Em 
Roraima e no Amapá, os servidores na mesma situa-
ção foram transpostos para os quadros da União sem 
nenhum problema, em 1988, há 23 anos. Rondônia 
espera há 23 anos para receber esses benefícios que 
os servidores de outros ex-territórios já receberam. 
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Acredito, ainda, na sensibilidade da Presidente 
Dilma que, aliás, esteve em Rondônia e assinou lá a 
regulamentação do decreto publicamente, prometendo 
agilizar o processo. Rondônia aguarda especialmente 
que a promessa, que o compromisso da Presidenta, 
feito à população de Rondônia no ano passado, quan-
do visitou o Estado, seja cumprido. Tenho certeza de 
que a Presidenta, que é uma pessoa séria, quando 
assinou lá o decreto, jamais imaginou que iria demo-
rar tanto a efetivação da transposição dos servidores. 
Ela prometeu agilidade na regulamentação. Essa é a 
vontade dela, mas pela burocracia de alguns órgãos 
isso não está acontecendo.

Finalmente, a posição da Bancada é a de que o 
novo parecer da AGU saia da forma que os rondonien-
ses esperam, ou melhor, fazendo justiça com Rondônia, 
com os servidores de Rondônia. E que seja até 1991.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigado, Senador Valdir Raupp.

Há, sobre a mesa, requerimento que será votado 
após a Ordem do Dia. 

Está aberta a sessão. Não, não está aberta a 
Ordem do Dia.

Não pode. Primeiro temos de ler o requerimento 
se não haverá um engano.

Há um requerimento, nos termos do art. 336, II, 
combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno 
do Senado Federal:

Requeremos urgência para o PRS nº 72, de 2010, 
que estabelece alíquotas do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre a presta-
ção de serviços de transporte interestadual, intermuni-
cipal e de comunicação nas operações interestaduais 
com bens e mercadorias importados do exterior.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 320, DE 2012

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 72 de 2010, que “estabelece alíquotas do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas 
operações interestaduais com bens e mercadorias im-
portados do exterior”.

Brasília, 17 de abril de 2012. – Senador José 
Pimentel.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esse requerimento é da Comissão de Assun-
tos Econômicos e está aqui com as assinaturas dos 
membros necessários. Esse requerimento vai ser vo-
tado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, II, do Regimento Interno.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Srª Presidente, uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Presidente,

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quem pediu primeiro?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– É uma questão de ordem em relação ao requerimento.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Exma Srª Presidente em exercício desta sessão, Se-
nadora Marta Suplicy, suscito questão de ordem no 
sentido de que seja observado por essa Presidência 
o disposto na Constituição Federal e no Regimento 
Interno do Senado Federal acerca da tramitação e vo-
tação de matérias neste plenário quando esta pauta 
está trancada por medida provisória.

Em outras palavras, este Plenário deve assentar 
a impossibilidade, em face do trancamento da pauta, 
de serem levadas a cabo as votações, seja do reque-
rimento de regime de urgência, seja, enfim, do próprio 
Substitutivo ao PRS 72.

A Constituição da República é cristalina ao de-
terminar que fiquem “sobrestadas, até que se ultime 
a votação, todas as demais deliberações legislativas 
da Casa em que estiver tramitando”.

Certamente, Sr. Presidente, à força normativa do 
§ 6° do art. 62 da Constituição não se furtam os reque-
rimentos e projetos de resolução do Senado Federal. 
Estes os termos do dispositivo constitucional:

Art. 62. Em caso de relevância e urgên-
cia, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, deven-
do submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional.

§ 6o Se a medida provisória não for apre-
ciada em até quarenta e cinco dias contados de 
sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subsequentemente, em cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, 
até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que es-
tiver tramitando [grifo nosso].

Srª Presidente, não se diga que a análise e vota-
ção de um simples requerimento de urgência não con-
figura deliberação para fins de aplicação do § 6º referi-
do. Basta a leitura dos dispositivos regimentais acerca 
da tramitação de projetos em regime de urgência para 
se verificar os profundos efeitos que tal regime causa 
na possibilidade de reflexão e discussão desta Casa.

O regime de urgência, Srª Presidente, reduz ra-
dicalmente o prazo do pedido de vista. Impõe que os 
pareceres técnicos sejam proferidos no plenário, o que, 
por evidente, impede a análise detida das peças técni-
cas. Impede o adiamento da discussão de projetos e 
dispensa, durante toda a sua tramitação, interstícios, 
prazos e formalidades regimentais.

São efeitos materiais, portanto, que advêm de 
requerimentos que pretendem impor urgência à tra-
mitação de projetos de lei.

Tal requerimento, ademais, tem como objeto o 
PRS 72, que dispõe sobre a cobrança de ICMS nas 
importações, matéria de evidente cunho normativo e 
que, portanto, também não pode ser votada quando 
presente o trancamento de pauta.

A Constituição, friso, é clara e dispõe que a pre-
sença de uma medida provisória com prazo esgotado 
impede “todas as demais deliberações legislativas da 
Casa em que estiver tramitando”.

Ademais, cumpre chamar atenção para os dis-
positivos regimentais que versam sobre o pedido de 
urgência. In verbis:

Art. 336. A urgência poderá ser requerida:
I - quando se trate de matéria que en-

volva perigo para a segurança nacional ou de 
providência para atender a calamidade pública;

II - quando se pretenda a apreciação da 
matéria na segunda sessão deliberativa ordiná-
ria subsequente à aprovação do requerimento.

Art. 340. O requerimento de urgência será 
submetido à deliberação do Plenário:

I - imediatamente, no caso do art. 336,I;
II - após a Ordem do Dia, no caso do 

art. 336, II;

O que se infere dos dispositivos é que, mesmo 
que ignoremos a impossibilidade constitucional de 
deliberação sobre o requerimento e sobre o PRS, tal 
requerimento só deverá ser votado “após a Ordem do 
Dia”, e, se aprovado, o Regimento só autoriza a delibe-
ração sobre o projeto objeto da urgência na segunda 
sessão deliberativa ordinária subsequente à aprovação 
do requerimento. 

É a questão de ordem, Srª Presidente, que sub-
meto à apreciação de V. Exª, com base no disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, que define claramente, 
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de modo cristalino, que “ficam sobrestadas, até que se 
ultime a votação, todas as demais deliberações legis-
lativas da Casa em que estiver tramitando”.

É a questão de ordem que quero submeter a V. 
Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidenta, para contraditar a questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
reiteradamente, esta Casa tem decidido que a Ordem 
do Dia, estando trancada por medida provisória, não 
impede a votação de requerimento de urgência.

Vou ler o precedente desta Casa: 

Na Sessão Deliberativa Ordinária de 5 
de março de 2009, a Presidência do Senado 
decidiu que, não obstante o trancamento da 
pauta por MP, os requerimentos podem ser 
votados, porque não veiculam a formação de 
norma jurídica.

Portanto, Srª Presidenta, desde 2009, reiterada-
mente, o Senado Federal tem votado requerimentos 
de urgência, embora haja o trancamento da pauta, 
principalmente quando se trata de crédito. 

Por isso, contradito a questão de ordem e peço a 
manutenção, Srª Presidenta, da tradição dessa Mesa 
e desta Casa. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Para colaborar com S. Exª, é importante esclarecer 
que há a necessidade de acordo de Líderes, e não há 
acordo de Líderes para que isso possa ser deliberado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Primeiro, vamos esclarecer que não estamos 
votando ainda a urgência; depois, de acordo com o 
Senador Pimentel – mas aí de outra data, de maio de 
2010, e não a mencionada por V. Exª –, temos essa 
questão de se poder ou não ler um requerimento com 
a pauta trancada já decidida numa questão de ordem, 
quando da votação do Ficha Limpa. 

E vou aqui ler: 

Srªs e Srs. Senadores, por ser entendi-
mento desta Presidência, que estava sendo 
ocupada naquele momento por Marconi Pe-
rillo, a técnica de interpretação, conforme a 
Constituição Federal, com vistas a resguardar 
a autonomia do Poder Legislativo, autorizo o 
Senado Federal a deliberar. Decido a questão 
de ordem apresentada pelo Senador Arthur 
Virgílio, nos seguintes termos:

1º – Ainda que a pauta – esta parte que 
é importante, Senador Ferraço – das sessões 

deliberativas ordinárias do Senado esteja so-
brestada por medidas provisórias ou projetos 
que tramitem em regime de urgência, nos 
termos do art. 64, inciso II, da Constituição 
Federal, as hipóteses de exercício da compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional ou de 
competência privativa do Senado Federal, dos 
quais não resultem normas gerais e abstra-
tas, estão livres do sobrestamento da pauta, 
conforme já decidido pelo Presidente da Casa 
anteriormente.

Acho que o Senador Pimentel já reiterou essa 
questão.

Então, isso foi aprovado por decisão do Plenário. 
Isso está absolutamente resolvido. A pauta trancada 
não impede a votação das matérias, como essa que 
estamos querendo votar. Então, vamos prosseguir.

Está aberta a Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 

Presidente, não inicie a Ordem do Dia ainda, por gen-
tileza.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Nós 
temos um requerimento de urgência, um empréstimo, 
que interessa ao Estado de Pernambuco.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Eu 
pediria a V. Exª que também fosse votada a urgência e, 
se possível, o mérito do empréstimo na sessão de hoje.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, V. Exª indeferiu a minha questão de 
ordem? Não ficou muito claro. V. Exª indeferiu a minha 
questão de ordem?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sim, eu expliquei por quê.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Não ficou muito claro em função do barulho no 
plenário, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu expliquei perfeitamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aberta a Ordem do Dia, e nós vamos iniciá-la.

ORDEM DO DIA
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Então, V. Exª indeferiu a questão de ordem?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Sim, senhor.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– É isso que eu pergunto a V. Exª. Mais nada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu respondi que sim.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª, Senador Pimentel, pediu para ler an-
tes da 72?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sim, 
senhora. Estou solicitando, se possível, ler o reque-
rimento, para que faça parte da Ordem do Dia e, se 
possível, votar também o mérito do empréstimo nesta 
sessão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Na presente sessão? Agora?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Na 
presente sessão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Preciso consultar as Lideranças para ver se há 
algum impedimento, na presente sessão.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srª Presidente, a Liderança do PMDB concorda com 
a votação do empréstimo de Pernambuco.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acredito que não é um requerimento simples, 
Senador Pimentel. Preciso de um acordo de Lideran-
ças para que votemos a matéria.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O 
PSDB vota favoravelmente ao glorioso Estado de Per-
nambuco. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – E o PMDB?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O 
PMDB vota “sim” também, pelo acordo. Somos a favor 
de votarmos hoje o empréstimo de Pernambuco, Srª 
Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
PT e o Bloco votam de acordo com a votação do em-
préstimo para o Estado de Pernambuco.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, o PSB também concorda.

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

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sim, 
PR e Bloco União e Força.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, o PSOL concorda. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Srª Presidente, o PSB concorda em votar o 
empréstimo de Pernambuco já. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O 
PDT concorda, Srª Presidente, em votar o empréstimo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – O Partido Progressista está de acordo, Srª 
Presidente.

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

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
O PSC também, Srª Presidente.

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

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– O PSC, Srª Presidente – aqui, Eduardo Amorim –, 
também concorda. 

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

O PCdoB concorda. Acho que temos a concor-
dância. 

Então, vamos passar à leitura. 
Tendo em vista que a pauta não está trancada 

e que para essa matéria também não está trancada, 
vamos ler as duas matérias. 

Começaremos com Pernambuco.
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 

338, IV e V, do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeremos urgência para o PRS nº 11/2012, advin-
do da Mensagem do Senado Federal nº 29/2012, que 
propõe ao Senado Federal, nos termos do art. 52, in-
cisos V, VII e VIII, da Constituição Federal seja auto-
rizada a contratação de operação de crédito externo 
com a garantia da República Federativa do Brasil do 
valor de até US$100 milhões dos Estados Unidos da 
América, de principal, entre o Estado de Pernambu-
co e o Banco Interamericano para a Reconstrução e 
Desenvolvimento, o Banco Mundial (Bird), em apoio 
ao Projeto Pernambuco Rural Sustentável (ProRural), 
Pernambuco Rural Economic Inclusion Project.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 321, DE 2012

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 11 de 2012, advindo da Mensagem do Senado Fe-
deral nº 29 de 2012, que “propõe ao Senado Federal, 
nos termos do art. 52, inciso V, VII e VIII, da Constituição 
Federal seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, com a garantia da República Federati-
va do Brasil, no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
de principal, entre o Estado de Pernambuco e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
Banco Mundial (BIRD), em apoio ao “Projeto Pernam-
buco Sustentável PRORURAL III”, (Pernambuco Rural 
Economic Inclusion Project).”.

Brasília, 18 de abril de 2012. – Senador José 
Pimentel.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em votação o requerimento que acabou de 
ser lido.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se 
agora à apreciação da matéria.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 11, de 2012, (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 370 da Comissão de 
Assuntos Econômicos. Relator, Senador Vala-
dares), que autoriza o Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$100 milhões dos Estados 
Unidos da América.

Cópias do referido parecer estão distribuídas 
nas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Algum Senador quer fazer uso da palavra?
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srs. Senadores, esse projeto que ora vamos apreciar 
é da maior relevância para o Estado de Pernambuco. 
Inclusive, hoje, por volta das 14h30, tivemos reunião 
da Comissão de Assuntos Econômicos para analisar 
essa solicitação de autorização para contração desse 
empréstimo.

O projeto foi relatado pelo Senador Antonio Car-
los Valadares, que fez um relatório sucinto, mas muito 
eficiente, no sentido de mostrar a plena capacidade de 
o Estado de Pernambuco contrair essa dívida. 

Pernambuco, hoje, é um Estado totalmente equi-
librado do ponto de vista fiscal, e esses recursos serão 
carreados para um projeto denominado ProRural. É 
um projeto de vários anos, iniciado ainda no segundo 
mandato do ex-Governador Miguel Arraes e que de-
senvolve ações as mais importantes na área do campo 
de Pernambuco, seja no estímulo à atividade asso-
ciativa, cooperativa, no apoio ao pequeno agricultor 
como também na implementação de diversas obras 
de infraestrutura vitais para o desenvolvimento do in-
terior pernambucano, como a construção de rodovias, 
a construção de aterros sanitários, a construção de 
moradias, de matadouros públicos.

Portanto, eu gostaria de pedir aos nossos pares e 
às nossas pares apoio, para que pudéssemos aprovar, 
hoje, esse projeto e, assim, darmos condições para que 
o Governador Eduardo Campos, que vem fazendo um 
governo admirado em todo o Brasil, possa dar conti-
nuidade ao seu compromisso social, especialmente 
com o interior pernambucano.

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

SP) – Mais algum Senador ou Senadora quer fazer uso 
da palavra frente a esse requerimento de concessão 
de 100 milhões de empréstimo?

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
quero me somar a essa solicitação, que foi encaminha-
da pelo nobre Senador Humberto Costa, e dizer que 
essa operação de empréstimo que beneficia o Esta-
do de Pernambuco tem grande alcance e indiscutível 
mérito, já que propicia um apoio, um fomento às ativi-
dades agropecuárias dentro do contexto do programa 
ProRural, envolvendo ações de infraestrutura, oferta 
d’água, apoio ao setor produtivo.

Portanto, associo-me a essa solicitação do nobre 
Senador Humberto Costa.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à 
Mesa do Senado que imediatamente promoveu a leitura 
dessa mensagem; ao Senador Delcídio, que pronta-
mente a colocou em pauta na Comissão de Assuntos 
Econômicos; ao Senador Valadares, que proferiu o re-
latório e o parecer; e a todos os líderes partidários que 
compreenderam a importância desses recursos para 
manter os investimentos no Estado de Pernambuco.

Agradecemos a todos os líderes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Algum Senador... O Senador Ferraço está com 
o microfone...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, ape-
nas para registrar o apoio do PSDB a essa iniciativa e 
dizer que nós, da Bancada do PSDB, fomos orientados 
e alertados pelo nosso Presidente Nacional, ex-Senador 
e Deputado Sérgio Guerra, em relação à importância 
desse empréstimo para o Estado de Pernambuco. E, 
obviamente, alertado pela importância do que está 
sendo votado aqui, o PSDB, na sua integralidade, en-
caminha favoravelmente a essa urgência, também, em 
parte, em homenagem ao nosso Presidente Nacional, 
ex-Senador Sérgio Guerra.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Algum Senador ainda deseja fazer uso da 

palavra?

Se nenhum Senador ou Senadora deseja se pro-

nunciar, está encerrada a discussão.

Votação.

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

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final.

É o seguinte o parecer:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo mais Senador ou Senadora que 
queira se pronunciar, encerro a discussão.

Votação da redação final.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Item 1 da pauta é o Projeto de Lei de Con-
versão nº 7, proveniente da Medida Provisória nº 549. 
O Relatório do Senador Jucá ainda não se encontra 
na Mesa. Por isso, ele não será lido.

Poderemos votar duas matérias.

(Interrupção do som.)

Item 5:

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 47, 
de 2012, do Senador Randolfe Rodrigues, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida também a de Direitos Hu-
manos – referente a armas de fogo.

A matéria constou da sessão deliberativa ordiná-
ria de 6 de março, quando teve sua apreciação adiada 
para esta data.

E há um requerimento do Senador Randolfe, re-
tirando esse requerimento.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 322, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso I do art. 256, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do 
Requerimento nº 47, de 2012, de minha autoria, que 
requer seja o PLC nº 87, de 2011 (tramitando em con-
junto com o PLS nº 329, de 2011), encaminhando ao 
exame da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, além das constantes no despacho 
inicial.– Senador Randolfe Rodrigues.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação a retirada de pauta do requerimento 
do Senador Randolfe, retirando o requerimento que 
havia feito. (Pausa.)

Como ninguém se manifesta, está aprovada a re-
tirada de pauta do requerimento do Senador Randolfe.

O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 245, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
245, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida também a de Agricultura e 
Reforma Agrária – referente à criminalização da venda 
ilegal de agrotóxico.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Como ninguém quer se manifestar, está aprova-

do o requerimento.
A matéria vai voltar ao exame da Comissão de 

Assuntos Sociais, seguindo posteriormente às Comis-
sões de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos 
do art. 49, I, do Regimento Interno, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2012, que alte-
ra dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de 
dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 
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1992, 9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, 6.009, de 26 de de-
zembro de 1973, e 5.862, de 12 de dezembro 
de 1972; revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 
17 de dezembro de 1981; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
551, de 2011).

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 270, de 2012 – RISF 336, III)

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Passamos agora à apreciação do Requeri-
mento nº 320, de 2012, de urgência, lido durante o 
Expediente, para o Projeto de Resolução nº 72/2010.

Em votação o requerimento de urgência.
Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que o apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos ter-
mos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.

Então, vamos votar a matéria na próxima sema-
na, na terça-feira, a 72. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Voltamos, agora, à lista de oradores.

Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra por 
20 minutos pela liderança do seu Partido.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, pela ordem.

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
serei rápido, serei breve. 

Antes que o orador se dirija à tribuna, faço um 
pela ordem para, aqui, agradecer ao PSDB e ao DEM 
a indicação feita, ainda há pouco, para que integrás-
semos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
que já conta com as assinaturas necessárias para a 
sua instalação. Obviamente, nós, do PSOL, aceitamos 
o convite. 

Quero, aqui, fazer o registro da generosidade dos 
partidos na cessão da vaga.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Parabenizo V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, com todo respei-
to, se a senhora pudesse me ouvir, gostaria de pedir 
a V. Exª, apenas como um comentário que sirva para 
as próximas vindas deste Senador a esta tribuna, que 
se evite constrangimento a V. Exª e a minha pessoa.

V. Exª sabe, Srª Presidenta, que esta tribuna 
representa a voz do povo brasileiro. Que esta tribu-
na, Presidenta, representa em especial a voz do meu 
povo, que me mandou para esta Casa com mais de 
1,5 milhão de votos. É um símbolo da democracia a 
Presidência, a Presidenta ou o Presidente que esteja 
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no exercício da sua função, ser imparcial. Ela não pode 
optar por um partido ou por outro. Ela não pode ouvir 
só o que quer ouvir. 

Então, Presidenta, eu peço o mesmo direito que 
têm os outros Senadores quando usa esta tribuna a 
minha pessoa. V. Exª chegou a dizer que tinha dado 
mais tempo ao Senador Sarney porque quis dar. Não 
é assim, Presidenta. Nós temos que fazer, na Presi-
dência, o que o Regimento desta Casa manda. Se é 
para um Senador usar mais dois, ou três, ou quatro 
minutos, isso tem que ser para todos os Senadores 
desta Casa. Não tem que ser só para um Senador do 
PT, do PSD ou do PMDB, mas para todos os Sena-
dores desta Casa.

Essa é apenas, Presidenta, uma observação que 
faço para registrar nas notas taquigráficas desta Casa 
o direito regimental que tenho de falar nesta tribuna, 
que, repito, representa a democracia do povo brasileiro. 

V. Exª escutou, não é, Presidenta? V. Exª me es-
cutou, não é, Presidenta? V. Exª me escutou ou não? 
Escutou, Presidenta? V. Exª me escutou, Presidenta, 
por favor? Eu falei com V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, eu estou escutando. E eu não tenho 
que me reportar no meio do discurso de V. Exª. Então, 
o senhor continue a fazer o seu discurso e eu o escuto 
com muito prazer.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah, 
bom. Com relação à observação da postura de V. Exª, 
eu já acabei. Mas eu queria que V. Exª tivesse me es-
cutado. V. Exª não pode dar as costas a um orador. 
Tem pelo menos que escutar o orador. V. Exª tem que 
ter respeito ao orador. Eu disse, no início da minha 
fala, que eu faria a observação com todo o respeito a 
V. Exª. E parece que V. Exª escutou ao contrário. Mas 
tudo bem, a minha intenção está feita. A minha inten-
ção era registrar nas notas taquigráficas a postura de 
V. Exª na Presidência desta Casa.

Povo brasileiro, ontem, falei aqui... Aliás, não vou 
começar assim. Vou começar diferente, hoje, a minha 
fala. Eu vou começar a minha fala, hoje, lendo duas 
frases do Arnaldo Jabor, frases que me chamaram a 
atenção, frases que me levam a uma reflexão profun-
da, frases que são reais.

Dentro de uma observação profunda que faz o 
comentarista no jornal O Estado de S.Paulo, o jornal, 
ele diz: 

O governo do PT desmoralizou o escân-
dalo e Cachoeira é o monumento que Lula es-
culpiu. Lula inventou a ingovernabilidade em 
seu proveito pessoal. Não foi nem por estraté-
gia política por um fim ‘maior’ - foi só para ele.

Achávamos a corrupção uma exceção, 
um pecado, mas hoje vemos que o PT trans-
formou a corrupção em uma forma de governo, 
em um instrumento de trabalho. A corrupção 
pública e privada é muito mais grave e lesiva 
que o tráfico de drogas.

Povo brasileiro, é este o momento que vivemos 
neste País. Parece que estamos em um estado de gra-
ça. Parece que estamos em um país da mais perfeita 
ordem, moralidade e tranquilidade. Parece que o Brasil 
passa por um momento sóbrio e por um momento que 
não preocupa ninguém.

Ao contrário, minha querida Pátria, nós passa-
mos por um momento dramático, em que o germe da 
corrupção rói, circulando em todas as repartições pú-
blicas deste País. Públicas e privadas.

Nós sabemos há muito tempo o relacionamento do 
PT com a corrupção na iniciativa privada. Antes mesmo 
do Waldomiro e depois do Waldomiro. Nós sabemos 
que as maiores figuras do Partido dos Trabalhadores 
se envolveram em corrupção.

Eu não posso deixar de falar isto nesta tribuna. 
Não há quem me impeça de falar isto nesta tribuna. 
O meu mandato foi para defender o povo brasileiro. 
O meu mandato foi para representar o meu Estado. 
E eu tenho que falar, Presidenta. Eu tenho que dizer, 
Presidenta. Incomode a quem incomodar, Presidenta. 
Eu tenho que falar a realidade. Eu tenho que falar o 
dia a dia do meu País. Eu tenho que mostrar à popu-
lação como está o meu País e o que toma conta hoje 
do meu País, e o que suja, e o que maltrata, o ridículo, 
esse germe da corrupção, que se implantou desde o 
governo petista. Eu não posso deixar de lembrar – e 
é bom que jamais se esqueça, Brasil – que quase to-
dos os líderes petistas estão envolvidos em corrupção 
neste País.

Eu pergunto, Brasil: o que aconteceu, para se dar 
um exemplo à população brasileira? Para se mostrar 
à população brasileira que alguém pagou por lesar o 
dinheiro de vocês, o dinheiro com que vocês pagam 
os impostos?

Em tudo aquilo que se compra, ali tem um imposto, 
e tenho dito isso muitas vezes. E aquilo ali é feito para 
trazer o bem-estar da população, mas os corruptos 
que alastram esta Pátria se incumbem de roubar, de 
roubar o seu próprio bolso, e está Nação não é capaz 
de dar pelo menos um exemplo, Brasil. Pelo menos um.

Quem foi punido até hoje, Brasil? Quem foi, Brasil? 
Cite-me o nome de um petista que praticou corrupção 
neste País. Pelo menos para dar exemplo à Pátria, pelo 
menos para dar exemplo aos nossos filhos, a juven-
tude brasileira que observa, que vê estarrecida, País, 
que vê estarrecida, Bandeira brasileira, que vê estar-
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recida, Rui Barbosa, que vê estarrecida, meu Cristo, 
essa malandragem e essa bandalheira de corrupção 
que se implantou neste País.

Qual deles? Quem deles foi, até hoje, punido por 
qualquer ato de corrupção?

Repito, Pátria amada, pelo menos para dar o 
exemplo às nossas famílias, aos nossos filhos e à ju-
ventude brasileira.

A Pátria caminha com maus exemplos. Nosso 
futuro pode ser comprometido, Pátria amada. O futuro 
dos seus filhos pode ser comprometido, Pátria amada. 
Os brasileiros, jovens hoje, que assistem a tudo isso, 
poderão dizer mais tarde que neste País se pode tudo, 
que neste País se pode praticar corrupção, que nada 
acontece neste País. Ninguém é punido. Ninguém é 
punido, principalmente aqueles que são os apadrinha-
dos do governo petista.

Ora, Brasil! Quem não se lembra dos líderes 
petistas que foram envolvidos em corrupção? Todos, 
Brasil. Todos os líderes petistas forram envolvidos em 
corrupção. Todos, meu País querido. Todos.

O Governo, agora, deu um tiro no pé com essa 
CPI. Eu avisei. Eu avisei, meu caro Senador. Eu disse 
aqui, nesta tribuna, que o PT... Que eu meteria minha 
mão no fogo se o PT não se desse mal nessa CPI. 
Eu quero ver. Eu quero ver buscarem fatos desde a 
época do Waldomiro até agora. Eu quero ver a bomba 
atômica explodir a cabeça do Governo Dilma. Não é 
o meu desejo, mas é a minha certeza. Eu queria ver 
o meu País tranquilo. Eu queria ver o meu País feliz. 
Eu queria ver o meu País organizado. Eu não queria 
ver corrupção neste meu País. Mas a bomba atômica 
vai explodir.

A Delta, a Delta está enrolada até a cabeça com 
os petistas. A Delta é a maior financiadora do governo 
petista. Só na campanha passada – e isso já é fato real, 
Brasil –, foram destinados ao comitê nacional petista 
mais de R$1 milhão pela Delta. Isso já veio à tona.

Ora, Brasil, quem não se lembra de José Dirceu? 
Quem não se lembra? Acusado de chefiar o mensalão, 
Presidenta. Quem não se lembra de Delúbio Soares, 
tesoureiro do PT, denunciado por formação de quadri-
lha? Quem não se lembra, País? Quem não se lem-
bra do Paulo Cunha, que era Presidente da Câmara, 
Brasil? Quem não se lembra?

Não se pode esquecer, meu País querido. Não 
se pode esquecer desses líderes petistas que macu-
laram a imagem do meu País, que macularam a ima-
gem política desta minha querida Pátria. Paulo Cunha, 
ex-Presidente envolvido no mensalão.

Quem não se lembra, Presidenta? Quem não se 
lembra do Palocci, a maior figura do governo petista, 
aquele que era a sensação do governo petista? Quem 

não se lembra do Palocci e do que o Palocci fez, Pre-
sidenta? O Palocci fez um bando de sem-vergonhices, 
Presidenta. Essa é uma palavra chula, mas é a palavra 
adequada que encontrei para usar neste momento em 
que uso esta tribuna do Senado Federal.

Esta tribuna é o símbolo da democracia. Desta 
tribuna vou expor meus pensamentos até o fim do meu 
mandato. Ninguém, mas ninguém me obriga a não falar 
nesta tribuna o que devo falar. 

O Palocci. O Palocci enfrenta vários processos 
na Justiça.

Quem não se lembra do Ricardo Berzoini? Quem 
não se lembra dessa figura tão importante do PT? 
Ricardo Berzoini, figura importantíssima do PT. Esse 
homem tentou prejudicar o meu Partido, Presidenta. 
Esse homem mandou comprar um dossiê contra o 
Serra, para prejudicar o PSDB.

Quem não se lembra? Quem não se lembra de 
José Genoino? Quem não se lembra? José Genoino, 
aquele que teve um parente, Brasil, que colocou cinica-
mente – cinicamente, minha Pátria! – dinheiro na cue-
ca, para fazer uma viagem para a sua terra, Fortaleza.

Foram esses líderes petistas que implantaram, 
junto com seu líder maior, meu País, o germe da cor-
rupção nesta Pátria querida. 

Oh, Pátria! Para onde tu caminhas, Pátria querida? 
Parece que tudo está calmo no teu território. Parece 
que tudo está sombrio no teu território, Pátria amada, 
mas tu passas por um momento ruim, Pátria amada, 
por um momento de dar exemplo aos teus filhos, aos 
jovens, um exemplo que as TVs mostram todos os dias.

E a imprensa? A imprensa que querem derrubar, 
a imprensa que não podem derrubar, a imprensa que 
não vão derrubar, que trabalha a favor deste País, que 
investiga mais do que aqueles que têm a obrigação 
de investigar. Querem macular a imprensa. Querem 
macular alguns setores da imprensa, meu País. Não 
vão conseguir. Essa é uma estratégia que se usa no 
mundo comunista há muito tempo, mas que não vai 
funcionar nesta Pátria.

Ô Brasil, eu desço desta tribuna na tarde de hoje 
preocupado, muito preocupado contigo, meu País. A 
tua imagem...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador, por favor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
tua imagem, meu País, a tua imagem é transferida 
para teus filhos. A corrupção tomou conta de ti, Brasil. 

Ô Pátria amada, minha queria Pátria, como va-
mos vencer isso? Não é através da CPI. Minha querida 
Pátria, a CPI vai ser manipulada pelo Governo, minha 
querida Pátria. O Governo vai escolher os afilhados 
para só fazer o que quer nesta CPI. 
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Oxalá, tomara que tudo seja esclarecido, que o 
Brasil melhore. Eu não rogo pela desgraça, eu rogo 
pela minha Pátria, eu rogo pelos filhos desta Pátria que 
creem nela. Ô PT, o que trouxestes para o Brasil? O 
germe da corrupção.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques como 
orador inscrito, pelo tempo regimental, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Presidenta. Presidenta Marta Suplicy.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu gostaria de requerer a V. Exª, na forma 
do Regimento, que eu pudesse falar pela Liderança do 
PSB, no momento oportuno.

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

Nós temos um inscrito, que é o Senador Jucá. 
Se ele não estiver presente, após o Senador Taques, 
será V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que 
assistem pela TV Senado e ouvem pela Rádio Senado, 
povo do Estado de Mato Grosso, hoje ocupo a tribuna 
desta Casa para falar de um tema que venho concen-
trando esforços para dar a minha contribuição à Re-
pública Federativa do Brasil: a segurança pública. A 
imagem da nossa realidade ficou muito bem retratada 
na pesquisa Segurança Pública no Brasil, divulgada 
hoje pelo DataSenado e que está disponível no site 
do Senado da República.

De acordo com o levantamento, Srª Presidente, do 
Ministério da Justiça, ao longo dos últimos 30 anos, o 
Brasil registrou mais de 1 milhão de homicídios. Desde 
a década de 1980 até o final de 2010, foram mais de 
35 mil homicídios por ano, repito, por ano –, uma média 
superior à de diversos conflitos armados ao redor do 
mundo, Srª Presidente. A guerra civil de Angola, por 
exemplo, provocou uma média anual de 20 mil mor-
tos. O conflito no Iraque, entre 2004 e 2007, registrou 
19 mil mortos por ano. Tanto a taxa de mortalidade de 
Angola quanto a do Iraque foram bem mais baixas do 
que a registrada pela violência urbana no Brasil.

A violência experimentada no cotidiano da popu-
lação refletiu diretamente nos resultados da pesquisa: 
38% dos entrevistados afirmaram já terem sido vítimas 
de violência ou crime.

De abrangência nacional, a pesquisa do Data-
Senado foi realizada entre os dias 19 e 28 de março 
deste ano de 2012. Entrevistou 1.242 pessoas com 

mais de 16 anos em 119 Municípios, incluindo todas 
as capitais. A margem de erro é de 3%, para mais ou 
para menos, com nível de confiança de 95%.

Os números alarmantes, Srs. Senadores, fogem 
dos relatórios oficiais, porque há um sub-registro nas 
ocorrências policiais: entre as pessoas que já foram 
vítimas de violência, 32% afirmaram não ter feito o bo-
letim de ocorrência em delegacias. Portanto, os dados 
não são computados nas pesquisas oficiais. Em 38% 
dos casos, o principal motivo para isso é o fato de 
acreditarem que a polícia não faria nada a respeito do 
ocorrido – o que revela a descrença atual nos órgãos 
policiais. O medo do agressor e a falta de provas moti-
varam, respectivamente, 13% e 12% dos entrevistados 
a não procurarem a polícia, o que demonstra que a so-
ciedade brasileira não confia nas instituições policiais.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a pesquisa 
divulgada hoje pelo DataSenado revela outros núme-
ros que podem balizar os trabalhos nesta Casa, mais 
especificamente nas subcomissões criadas para de-
bater a segurança pública e reformar o Código Penal. 
Aproveito a oportunidade para reiterar que sou autor 
do requerimento que instituiu a comissão que está a 
elaborar um novo Código Penal e ocupo a presidência 
da Subcomissão de Segurança Pública desta Casa.

Conforme a pesquisa, na opinião da população, o 
enfrentamento da criminalidade deve passar pela redu-
ção das desigualdades sociais, melhorando a educação 
(39%) e reduzindo a pobreza (12%), mas aumentando 
também a rigidez das penas aplicadas aos criminosos 
(23% da população assim pensa), com investimentos 
na polícia (12%) e combatendo a impunidade (11%).

No referendo nacional realizado em 2005, Srs. 
Senadores, 63,94% dos brasileiros em idade de votar 
optaram por permitir o comércio de armas de fogo no 
País. Hoje, quase sete anos após o referendo, a pes-
quisa do DataSenado indicou que o quadro mudou e 
58% concordam com a proibição do porte de armas 
para cidadãos comuns.

De lá pra cá, os brasileiros mostram que querem 
mais rigidez com aqueles que infringem a lei. Como 
exemplo disso, 87% dos entrevistados concordaram 
que menores de idade infratores recebam punições 
iguais às de indivíduos adultos. No Brasil, a maioridade 
penal se dá aos 18 anos, como nós todos sabemos, e, 
hoje, menores de idade são submetidos a um regime 
penal diferenciado.

Alguns benefícios concedidos aos presos pela 
legislação também foram questionados, Srs. Senado-
res. Foi o caso dos indultos (os chamados saidões), 
aos quais quase 70% dos entrevistados se opuseram. 
A possibilidade de cumprimento de pena em regime 
aberto também foi contestada: 70% dos entrevistados 
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discordam que presos com bom comportamento pas-
sem o dia fora da prisão.

A oposição aos benefícios é maior quando o pre-
so em questão foi condenado por ter cometido crime 
hediondo. Nesses casos, o regime aberto (mesmo 
condicionado ao bom comportamento) foi rejeitado 
por 80% da população. e os chamados saidões, por 
93% da população.

No que se refere às penalidades aplicadas aos 
criminosos, 73% querem o aumento da pena de prisão 
para o homicídio doloso, que atualmente pode variar 
de 6 a 20 anos. Já quanto aos homicídios culposos 
(que ocorrem sem a intenção de matar), 30% apoiam 
o aumento da pena e 55% querem que ela permaneça 
como hoje, de 1 a 3 anos.

Nós todos sabemos que não é a quantidade de 
pena, mas a certeza da punição que faz com que o ci-
dadão deixe de praticar crimes. No entanto, nós temos 
que debater esses temas perante esta Casa. 

Srªs e Srs. Senadores, a pesquisa do DataSe-
nado mostra ainda que o brasileiro quer mais punição 
para a violência no trânsito, Senador Ferraço. Entre os 
entrevistados, 96% defendem que o motorista pego 
dirigindo bêbado deve ter a carteira suspensa imedia-
tamente. Sobre morte no trânsito, 82% declaram que, 
se o motorista estiver bêbado ou for pego dirigindo em 
alta velocidade, é porque teve, sim, intenção de matar.

Os pontos analisados na pesquisa são funda-
mentais para complementar os debates na comissão 
de juristas que elabora o anteprojeto do Código Pe-
nal. Mais que balizar os trabalhos deste Colegiado, os 
números respaldam os trabalhos da Subcomissão de 
Segurança Pública desta Casa.

Não basta focar na repressão e no aumento de 
penas. Faz-se necessário uma política pública de segu-
rança consistente, que envolva um projeto sofisticado 
e profundo de integração institucional e intersetorial, 
gestão de informação, formação de uma cultura da paz 
e prevenção ao crime. Para tanto, reforço que trabalha-
mos na análise de proposições legislativas, colhendo 
subsídios, debatendo com especialistas, ouvindo a po-
pulação e instituindo um canal de comunicação entre o 
Senado e a sociedade, com vistas a propor inovações 
normativas necessárias ao combate à criminalidade, 
além, por certo, da devida fiscalização das ações de-
senvolvidas pelos demais poderes da República.

Essas foram as minhas considerações, Srª Pre-
sidente. 

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

– SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques. V. Exª traz 
à pauta novamente um tema que tem sido de grande 
recorrência aqui: a violência. 

Com a palavra o Senador Romero Jucá, pelo 
PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra pela Liderança 
do PMDB para fazer dois registros: um diz respeito ao 
meu Estado de Roraima; outro, ao trabalho legislativo 
no Senado Federal. 

Começo pelo trabalho legislativo, registrando que, 
alguns dias atrás, a Presidente Dilma lançou, median-
te uma ação coordenada com setores empresarias 
e a sociedade organizada, o Plano Brasil Maior, que 
visava exatamente à desoneração tributária, inclusive 
com a substituição da contribuição previdenciária do 
empregador de 20% sobre a folha de pagamento para 
1% a 2% do faturamento bruto de várias empresas. 
Lançou também medidas para fortalecer o câmbio, a 
exportação, a defesa comercial e também programas 
de financiamento junto ao BNDES. Pois bem, uma das 
ações empreendidas redundou na Medida Provisória 
nº 563, que trata de diversos temas, inclusive deste 
tema da desoneração fiscal e da questão trabalhista. 

Como relator da Medida Provisória nº 563, gos-
taria de registrar que, encerrado o prazo de emendas, 
mais de 180 emendas foram apresentadas. Eu me co-
loco à disposição das Srªs Senadoras e Senadores que 
apresentaram emendas, assim como dos Deputados, 
no intuito de debatê-las e de procurar, com os setores 
organizáveis da economia e também com a estrutura 
do Governo, conversar sobre essas emendas e tentar 
ver como nós podemos melhorar as propostas que 
foram encaminhadas pelo Executivo.

Sem dúvida nenhuma, a preocupação com o setor 
do crescimento econômico é muito grande no nosso 
País hoje; o Governo têm tomado medidas nesse sen-
tido. Hoje, inclusive, deverá tomar medidas no tocante 
aos juros. Esperamos que os juros continuem caindo e 
o Banco Central indicando para um patamar de juros 
mais razoável para a economia brasileira em relação 
à economia mundial. Mas nesse caso específico da 
Medida Provisória 563, eu gostaria de registrar que já 
estamos iniciando os trabalhos, analisando as emen-
das e que estaremos à disposição para debater com 
todos os setores interessados que queiram discutir a 
melhoria do texto.

O outro registro que gostaria de fazer diz res-
peito a uma reunião que tive ontem com a direção do 
consórcio que ganhou a concessão para a construção 
da interligação entre Manaus e Boa Vista, da linha de 
transmissão de energia elétrica. Serão construídas duas 
linhas de 500 KV. Essa obra já foi licitada. A empresa 
Transnorte Energia ganhou a licitação, o consórcio des-
sa empresa é formado pela Alumar e pela Eletronorte, 
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o que é uma garantia para nós da região Norte que 
teremos uma empresa com experiência para executar 
o trabalho. Eu recebi ontem a Drª Laura, que é Diretora 
Ambiental, e o Dr. José Elias Rosas, Diretor Técnico, 
para discutir exatamente o andamento das obras. Na 
semana passada, estive com o Dr. Josias Leite, que é 
o Diretor-Geral da Eletronorte, e agora estamos discu-
tindo com o consórcio o andamento da obra. 

Essa é uma obra muito importante, vai fazer com 
que Roraima deixe de ser um sistema isolado e pas-
se a ser um sistema interligado ao sistema nacional, 
portanto em condições, inclusive de diminuir a tarifa 
de energia elétrica para a sociedade. É importante que 
nós possamos cada vez mais lutar para que a tarifa 
de energia elétrica no Brasil seja menor; é importante 
que providências sejam tomadas para isso. E a interli-
gação de Roraima com o restante do Brasil vai ajudar 
nesse trabalho. 

Além disso, essa obra, que custará mais de R$1 
bilhão, será realizada num período de três anos. O li-
cenciamento ambiental já se encontra em andamento; 
as audiências públicas com os Municípios estão sendo 
marcadas; nove Municípios participarão desse debate; 
três Municípios no Estado do Amazonas e seis Municí-
pios no Estado de Roraima serão objeto da passagem 
da linha de transmissão. Portanto, os prefeitos, os ve-
readores, a sociedade dos Municípios será chamada a 
debater essa questão. Nós faremos essas audiências 
públicas ainda este ano e é provável que no início do 
ano nós tenhamos condição de iniciar a obra, tendo 
em vista o licenciamento e todas as providências le-
gais que precisam ser tomadas.

Então, eu gostaria de registrar a importância 
dessa obra; dizer que nós vamos ficar acompanhan-
do o andamento da obra, porque é um sonho antigo. 
Eu tenho lutado por essa linha de transmissão e essa 
interligação há anos. Dois anos atrás, conseguimos co-
locar essa obra no Plano Plurianual do Ministério das 
Minas e Energia. O Ministro Edison Lobão foi parceiro 
nesse trabalho; depois, o Ministro Zimmermann, que o 
substituiu, continuou com o andamento dessa tramita-
ção, e, agora, com a concessão licitada, transforma-se 
em realidade uma obra que vai gerar a independência 
energética de Roraima e vai possibilitar, além disso, 
que nós tenhamos condição também de construir hi-
drelétricas em nosso Estado. O Estado de Roraima, 
estando interligado, vai ter condição de construir hidre-
létricas e de vender energia para o restante do Brasil. 

Então, eu quero saudar a ação da Transnorte 
Energia e parabenizar a direção pelas providências 
que está tomando, bem como registrar a importância 
da obra e que nós estaremos acompanhando o anda-
mento dos trabalhos. 

Era esse o registro que gostaria de fazer, Srª Pre-
sidente, solicitando a transcrição da matéria “Romero 
Jucá comemora segunda etapa do Plano Brasil Maior.”

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Romero Jucá.

Peço ao Senador Jayme Campos... Senador Jay-
me Campos, Senador Jayme Campos, V. Exª poderia 
ocupar a Presidência enquanto eu faço uso da palavra?

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

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Pela ordem de inscrição, anuncio, com muita 

honra, a fala da Senadora Marta Suplicy, que muito 
bem representa o seu Estado de São Paulo. 

Com a palavra V. Exª.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Senador Jayme Campos. Agradeço ao Se-
nador João Vicente Claudino por ter permutado comigo.

Sr. Presidente Jayme Campos, Srªs e Srs. Sena-
dores, ouvintes e telespectadores da Rádio Senado, eu 
gostaria hoje de falar sobre a situação da mobilidade 
urbana no Brasil, principalmente nas grandes cidades, 
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que evidencia que o Poder Público tem priorizado o 
transporte individual em detrimento do transporte co-
letivo, o que tem sido um desastre nas grandes me-
trópoles e prejudicial, sobretudo, às camadas mais 
pobres da população.

A alternativa numa cidade grande, principalmen-
te, não pode ser o transporte individual e tem que ser 
o transporte coletivo.

As discussões sobre trânsito, sobre transporte, 
congestionamento e a pregação do caos urbano têm 
quase meio século. E já faz um bom tempo que essa 
palavra mobilidade urbana significa muito mais do que 
ir e vir de pedestres e não tem nada de novo em deba-
te. Quer dizer, discute-se o termo, mas o ingrediente 
novo não aparece. O que falta mesmo é que se discuta 
o que fazer no sentido da modernidade e coisas que 
já sabemos há bastante tempo.

Entrou em vigor, na semana passada, a legis-
lação que institui as diretrizes da política nacional de 
mobilidade urbana e que dá prioridade para os meios 
de transportes não motorizados e ao serviço público 
coletivo. Quer dizer, valoriza calçadas, ciclovias, in-
tegração do automóvel a um sistema de mobilidade 
sustentável. O Governo Federal tem disponível para 
investir R$32 bilhões, e isso vai ser bom para todos os 
Estados, mas, principalmente, para os Estados também 
que estão preocupados com a mobilidade da Copa.

Agora, Municípios com mais de 20 mil habitantes 
também terão de elaborar o plano de mobilidade ur-
bana em até três anos. Eu achei isso muito importan-
te, porque, sendo pequenininho, o prefeito acha que 
vai ali do jeito que vai; e vai do jeito que vai e, depois, 
acontece o que acontece na cidade maior, onde não 
se anda porque nada foi planejado.

Então, três anos acho que foi um tempo bem 
pensado pelo Governo Federal, para que esse plano 
possa ser implantado. E, nas cidades com 20 mil ha-
bitantes, sei que vai ser difícil para o prefeito. Não vai 
haver técnicos, isso e aquilo. Mas três anos é um tempo 
que permite elaborar um bom plano diretor, que ele tem 
que elaborar também, incluindo a mobilidade urbana.

Essa obrigação era imposta até agora apenas 
aos Municípios, Senador Jayme Campos, com 500 
mil habitantes. Agora, todos terão que fazê-lo. Isso 
me parece bem pensado por que o Brasil é um país 
que está crescendo muito. E com esse crescimento, 
quando se abrem os olhos, já não se anda mais na 
cidade. É isso que está acontecendo, porque as pes-
soas também estão tendo uma vida economicamente 
melhor. E elas compram carro se não há um bom meio 
de transporte público.

Então, essa possibilidade e obrigatoriedade de 
até 3 anos, para todas as cidades apresentarem um 

plano diretor à mobilidade urbana, é a prevenção do 
desastre anunciado. Boa ideia se colocar dessa for-
ma, porque o improviso tem dado no que temos visto.

Agora, reconheço o que o Ipea, que é o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, colocou num estu-
do bem recente. O Ipea disse que a lei tem pegar. E, 
às vezes, a gente sabe que, no Brasil, a lei não pega. 
Mas vamos ter que fazer esse esforço de conscien-
tização da importância de fazer a mobilidade urbana 
uma prioridade de prefeituras.

Nos grandes centros, há previsão de medidas 
indigestas para os donos de veículos: restrição e con-
trole de acesso e circulação, permanente ou tempo-
rário, possibilidade de implantação de pedágios. Isso 
tudo está sendo discutido. Nas pequenas cidades, fal-
ta capacidade técnica para a elaboração dos planos 
exigidos. E quem não cumprir poderá ter suspenso os 
repasses federais. Enfim, para a lei pegar, as prefeitu-
ras precisariam fazer a sua parte e o Governo Federal 
garantir os repasses. Mais que isso: precisaria a so-
ciedade exigir o cumprimento dos planos.

É lamentável ver que o Governo do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura de São Paulo continuam com um 
discurso agradável à classe média. Apresentam como 
solução somente o metrô e o monotrilho. O monotrilho 
tem uma capacidade que é extremamente pequena. 
Não vai resolver o problema dos congestionamentos, 
da superlotação e das tarifas altas. E ainda não atin-
giram nem R$2 bilhões de investimento com as obras 
do metrô. Fala-se, mas quando se vai ver quanto foi 
posto, percebe-se que o recurso não foi gasto. Então, 
falam que estão fazendo, mas a gente não vê o resul-
tado concreto, fora o atraso das obras do metrô que 
temos na cidade de São Paulo.

Hoje não há planejamento nem projetos que este-
jam à altura de solucionar os problemas de transporte 
e de mobilidade da cidade de São Paulo.

A política de transportes públicos da Prefeitura 
de São Paulo não existe na prática. Não há uma polí-
tica. A tarifa de R$3,00 é a maior do País e uma das 
mais altas do mundo, tomando quase 30% do salário 
mínimo dos trabalhadores assalariados. Com tais re-
cursos, teriam até condições de solucionar o proble-
ma através do bilhete único mensal. Ao contrário, não 
houve nenhuma inovação, nos últimos anos, para o 
bilhete único; dificultaram tudo o que podiam o uso 
da população.

Como o trânsito foi piorando, Senador Jayme, 
aumentaram o período do bilhete único de duas horas 
para três. Não foi uma coisa boa para a população. O 
que a população fazia antes em duas horas, com o 
trânsito parado do jeito que está, não consegue mais 
fazer. Então, em vez de melhorarem o trânsito para o 
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bilhete único continuar valendo duas horas, como tinha 
de ser, aumentaram o prazo para três horas.

Então, vocês imaginem uma cidade em que o 
prazo do bilhete único... Quem está em outro Estado 
e não sabe, o bilhete único prevê que se use o mes-
mo bilhete para vários sistemas de transporte e vale 
durante duas horas, agora são três. Ao invés de tenta-
rem melhorar a situação do transporte deixaram ficar 
cada vez pior e aumentaram o tempo da validade. Isso 
não soluciona. Imaginem, para ter aumentado para 
três horas, quanto tempo um cidadão em São Paulo, 
do centro à periferia, demora para andar? Quer dizer, 
não está fazendo mais em duas horas; está gastando 
duas horas e meia, duas horas e quinze. Isso só para 
ir, gente; estou falando de ir ao trabalho. Agora, temos 
de falar da volta do trabalho. Então, imaginemos: uma 
pessoa que passa quatro ou cinco horas em um trans-
porte público, como é que vai ter condição de trabalhar? 
Fora que as pessoas reclamam que, no transporte pú-
blico, não podem usar uma roupa boa porque a roupa 
se suja, já que os ônibus estão caindo aos pedaços. 
E não passam em todos os horários, demoram. Aos 
sábado e domingos, é pior ainda.

O transporte, na minha cidade, foi algo que ficou 
para trás. Demos um avanço muito grande, de 2001 a 
2004, com a criação de terminais, corredores de ôni-
bus, com o bilhete único, mas nada disso foi melhora-
do. Ao contrário, o que não foi piorado foi esquecido. 
Fizemos, não me lembro bem, nove ou treze terminais. 
Deixamos planejados não sei quantos, mas não foram 
feitos. Então, não adianta.

Deixamos 300 km de corredores de ônibus, que 
é o instrumento mais barato para ser feito e muito rá-
pido, que dá para entregar à população rapidamente. 
Mas agora não foi feito nenhum quilômetro de corredor. 
Então, o que você imagina que vai acontecer depois de 
oito anos? Nada. Vai piorar, é evidente, principalmente 
com o boom econômico que o Brasil vive, em que as 
pessoas passaram a ter automóvel. Era um sonho ter 
automóvel. Então, compro o meu automóvel porque o 
transporte não está funcionando.

Agora, lembro-me muito bem que, quando fizemos 
o corredor na Avenida Rebouças, na frente do Incor, 
funcionários e médicos do Incor diziam que estavam 
deixando o carro em casa porque chegavam mais ra-
pidamente ao Incor de ônibus do que de carro. É isso 
que tem que ser feito, para que a pessoa diga que não 
precisa usar o carro para trabalhar porque é melhor 
ir de ônibus. A ideia é ter ônibus com hora marcada, 
como em qualquer país civilizado do mundo, e São 
Paulo já poderia ter.

Fico muito indignada com a situação que a cidade 
vive, pela incompetência absoluta e desleixo, por não 

terem tido as ações que deveriam, para incrementar 
o transporte na nossa cidade.

Agora vamos falar um pouquinho do Brasil tam-
bém, porque o uso do transporte coletivo é minoritário 
no Brasil. São Paulo chegou a gastar 30% do orçamento 
com o sistema viário. Há o problema do aumento das 
vendas de automóvel e motocicletas. Como estava 
dizendo, são 35 milhões de automóveis e 15 milhões 
de motos no Brasil. Em todo o Brasil, as cidades estão 
enfrentando esse problema porque as pessoas estão 
comprando automóvel e moto e estão tendo emprego; 
a situação melhorou para todo mundo. Mas, em São 
Paulo, a cena é pior, porque fica uma cena de guerra. 
Temos a questão das calçadas, em que um idoso não 
pode passear numa calçada, um carrinho de bebê não 
pode passar na calçada, uma mulher de salto alto que-
bra o salto ou quebra a perna numa calçada.

Então, temos graves consequências sociais, prin-
cipalmente para a saúde pública também. Além disso, 
há uma grave situação de 500 mortes em acidentes 
com moto no País. Na última segunda feira agora, foi 
realizado pela PUC de São Paulo e pelo observatório 
das metrópoles o Seminário Internacional Mobilidade 
na Metrópole: Planejamentos e Gestão Democrática. 
Foram muitos pontos importantes levantados e gos-
taria de destacar alguns que foram lembrados nesse 
seminário muito interessante:

– A classe média não utiliza ônibus porque o 
custo de tempo e dinheiro é o mesmo ou até maior 
do que ir no seu carro. Quem quer usar ônibus numa 
situação dessa? O transporte público, então, vai per-
dendo espaço.

– Aumento dos acidentes causados por trans-
porte individual. O congestionamento dos carros tem 
reduzido a eficiência dos ônibus.

– Para onde vamos? Ao padrão europeu que 
privilegia o transporte coletivo ou o padrão americano 
que privilegia o transporte individual? Estamos vendo 
que a esquerda e a elite querem o padrão europeu – 
ônibus menos poluente.

– Lamentavelmente, o Poder Público privilegia o 
transporte individual. Não se consegue, assim, cons-
cientizar a população.

Eu não acho nem que seja uma questão de cons-
cientização. Se você vai demorar muito mais tempo 
e custa às vezes até mais caro, você vai de carro. É 
uma questão de bom senso. Enquanto não for oferta-
do um transporte público melhor que eu tirar o meu 
carro da garagem, a pessoa escolhe ir com o carro 
para o trabalho.

– O transporte de moto individual foi o escolhido 
pelo Governo Federal nas últimas gestões, em razão 
de interesses econômicos.
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– Na Europa, chegou-se ao acordo de que o 
transporte público precisa de subsídios. Como gerar 
uma proposta de mobilidade na cidade? É preciso ti-
rar 30% dos automóveis da cidade de São Paulo para 
São Paulo poder andar.

E isso só se faz colocando transporte melhor que 
ir de automóvel.

Estou lendo aqui algumas questões que ficaram 
desse seminário.

– Pelos registros da CET, em São Paulo, já che-
gamos a quase 300 km de congestionamento, que é o 
recorde histórico (dados de 2009), mas o monitoramen-
to, além das vias observadas pela CET e divulgadas na 
mídia apontam mais de 500 km de congestionamento 
agora no mês de abril.

– Pesquisa realizada pela Agência Nacional de 
Transporte Público revela que a superlotação é o prin-
cipal problema do transporte público de São Paulo, 
segundo os usuários.

– A mudança populacional tem alterado a ocu-
pação espacial e criado um crescimento desordenado.

Esse ponto também é interessante. No momento 
em que você não planeja, as populações se deslocam 
para lugares aonde você não tem como levar o trans-
porte ou é muito mais complicado. Mas isso é falta de 
planejamento.

– O metrô de São Paulo tem batido recorde his-
tórico de superlotação, 4.150.000 passageiros em um 
único dia, em todas as linhas do metrô.

– Trens da CPTM batem recorde de passageiros: 
o sistema atingiu a marca de 2,5 milhões de pessoas 
em um único dia da semana passada. E as linhas es-
tão sofrendo com superlotação.

– São Paulo já tem nas ruas mais motos que 
carros na hora de pico, representando 12.8% da frota 
registrada no Município, e elas dominam as estradas da 
zona sul e o eixo da zona leste. O número de falhas e 
interrupções do metrô só tem aumentado com o tempo.

Hoje, basta você ligar a televisão ou abrir o jornal 
que você vê pancadaria no metrô de São Paulo. An-
tes, a reclamação é que tinha uma pessoa mandando 
o usuário para dentro e que só faltava enfiá-lo porta 
adentro com uma vara. Agora não cabe mais. Então, 
as pessoas se revoltam, porque ou o metrô quebra ou 
as pessoas não conseguem entrar.

– É preciso recuperar o espaço público para as 
pessoas, para o cidadão; deixar de chamar espaço vi-
ário para transformá-lo em espaço público. A implanta-
ção de estacionamentos, próximos ao metrô, nas áreas 
mais densas também ajuda.

– Temos de criar condições e mobilizar a popu-
lação idosa e crianças a andarem na rua, para que 
não haja necessidade de os pais levaram filhos para a 

escola de carro; que haja pessoas treinadas para pa-
rarem os carros para a travessia de idosos e crianças.

Isso tudo que nós estamos falando é muito bási-
co: educação. Hoje, como anda o trânsito, as pessoas 
na turbulência que acabam vivendo com o nervosis-
mo desse trânsito, não respeitam as faixas. Isso tem 
de ser feito nas escolas, com um processo educativo 
para que se respeitem as pessoas com mais idade.

Eu me lembro do que fizemos com as lotações 
em São Paulo que não paravam para pegar os idosos 
porque não pagavam. Então, eles zuniam do ponto 
quando havia um idoso para embarcar. Tivemos de 
usar um método da psicologia chamado psicodrama, 
em que ele se punha no lugar de um idoso que quer 
entrar naquele transporte e a van passa rápido por ele 
porque não o quer receber.

Então, são coisas para as quais a prefeitura tem 
de ter sensibilidade, para educar as pessoas. As escolas 
têm de ser também estimuladas a respeitar o transeun-
te – e também não passar em sinal vermelho, não é?

Assim, nós temos de mudar paradigmas, a com-
petição econômica e pensar em termos de rede, fle-
xibilidade, complementaridade, recuperação de pas-
sadeiras rolantes, ônibus elétricos conectados com a 
rede viária.

Em artigo, publicado no jornal Folha de S.Paulo, 
Gabriel di Pierro Siqueira, psicólogo e diretor da Ci-
clocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São 
Paulo, lembra que, na cidade de São Paulo, há uma 
lista imensa de projetos e planos cicloviários previstos 
em lei e que jamais saíram do papel. Um dos casos 
mais emblemáticos é o do 367 km de infraestrutura 
para bicicletas, previstos no Plano Diretor Regional 
de 2004, lei que nunca foi cumprida.

Eu lembro bem, porque esse Plano Diretor é de 
minha autoria, é de 2004. Estamos em 2012 e, acredi-
tem, uma cidade como São Paulo, que poderia ter um 
Plano Diretor que poderia transformar completamente 
a cidade em termos de transporte, uma das coisas que 
poderiam estar diferentes, e esse Plano Diretor ficou lá 
brigando para mudar para interesses e especulações 
imobiliárias, que acabaram não conseguindo passar...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senadora Marta Suplicy, V. Exª me concede 
um aparte?

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois 
não, Senador Valadares, com muito prazer.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª, com a autoridade que tem como admi-
nistradora municipal, já que foi prefeita de São Paulo, 
a maior cidade deste País, pode dar o testemunho de 
que, na mobilidade urbana, a bicicleta exerce um pa-
pel preponderante na redução do tráfego de veículos. 
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Na cidade de Aracaju, que V. Exª conhece, foi admi-
nistrada pelo hoje Governador Marcelo Déda, temos 
um exemplo da valorização das ciclovias. A cidade é 
praticamente coberta por ciclovias. Um trabalhador 
sai do bairro e vai para o centro da cidade ou mes-
mo para a praia percorrendo ciclovias com bicicletas. 
Isso não somente aumenta o mercado de bicicletas, 
com geração de emprego e renda, como diminui o 
fluxo de veículos, resolvendo o problema da poluição 
em parte. Além do mais, a economia de combustível 
que é praticada com o uso das ciclovias. Acho que, 
se o Brasil, que é um país gigantesco, cuja população 
vem crescendo estupidamente a cada ano, adotasse 
as ciclovias como um dos meios mais importantes de 
locomoção dos trabalhadores, das pessoas de modo 
geral, não estaríamos vivendo esse verdadeiro pan-
demônio que São Paulo vive, que outras cidades do 
nosso País vivem. Parabenizo V. Exª pela atualização 
do seu discurso, uma prova mais do que evidente de 
que temos uma Senadora estudiosa e, acima de tudo, 
comprometida com a mobilidade urbana em nosso País.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obri-
gada, Senador Valadares. Compartilho do que V. Exª 
está dizendo, que as ciclovias têm de ser aumentadas 
em todas as nossas cidades. Umas terão mais condi-
ção pelo próprio terreno da cidade...

(Interrupção do som.)

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
pela melhoria da saúde, uma das coisas que andar 
de bicicleta traz.

Para terminar, quero dizer que um dos moti-
vos por que São Paulo também parou em relação ao 
transporte foi que, na gestão do Serra, abandonou-se 
a descentralização da cidade. São Paulo tem 32 sub-
prefeituras, que lidam, cada uma, com 600 mil, 500 mil 
pessoas. Nós tínhamos disponibilizado recursos para 
essas subprefeituras, que tinham muita autonomia. 
Foi tudo centralizado no Governo Serra e o Kassab 
continuou com a mesma política. Isso também acabou 
interferindo no bom resultado da mobilidade urbana. 
O que acontece? A marcha a ré nos empurra para a 
política: proibido isso, vamos cobrar por aquilo. É o que 
está acontecendo na cidade e, infelizmente, por falta 
de planejamento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Quero convidar, para falar em nome da 
Liderança do PSD, o ilustre Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

Antes, porém, registro a presença do nosso que-
rido amigo, o ex-Prefeito de Sinop e atual Deputado 

Federal Nilson Leitão, que hoje nos brinda com sua 
visita no Senado Federal. 

Seja bem-vindo, Deputado!
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Va-

ladares. 
V. Exª tem 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço a V. Exª.

Nesta última terça-feira, faleceu, na cidade de 
Aracaju, o ilustre jornalista e historiador Luiz Antônio 
Barreto. Homem que muito orgulha o povo de Sergi-
pe. Jornalista, historiador, Diretor do Instituto Tobias 
Barreto, ex-Secretário de Estado da Educação e Cul-
tura de Sergipe, desbravou enormes obstáculos para 
fazer valer seu amor incondicional pela cultura popu-
lar, pelo folclore e pela memória da gente sergipana, 
prefigurados nas figuras imortais de Tobias Barreto e 
Sílvio Romero.

Luiz Antônio Barreto, nascido em Lagarto, no ano 
de 1944, pouco gozou de sua terra natal. Sua família 
foi vítima de perseguições políticas, obrigando-o a per-
correr considerável itinerário de cidades sergipanas, 
incluindo algumas da Bahia. Com passagem pelo Rio 
de Janeiro, foi eclético em sua formação. Chegou a 
estudar Direito, estudou Música e também Literatura. 

Ex-aluno dos Colégios Pio Décimo e Tobias Bar-
reto, firmou-se na cidade de Aracaju, onde construiu 
um nome e uma carreira invejável, o que lhe permi-
tiu ocupar cargos e funções de alta notoriedade, tais 
como Secretário de Educação e Cultura de Aracaju e 
do Estado de Sergipe – foi Secretário de Educação do 
Município de Aracaju na época em que eu fui Secre-
tário de Estado da Educação, do Estado de Sergipe 
–; Assessor do Instituto Nacional do Livro (INL); Su-
perintendente e Diretor do Instituto de Documentação 
Joaquim Nabuco; Diretor da Fundação Augusto Franco 
e Diretor do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira (Por-
tugal); membro da Academia Sergipana de Letras, 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (desde 
1972), autor de diversos livros e centenas de artigos.

Luiz Antônio Barreto tornou-se um especialista 
em biografias, o que lhe rendeu, em 2007, a escrita 
do livro Personalidades Sergipanas, seleta de textos 
sobre figuras que marcaram a história do nosso Esta-
do. Não podemos nos esquecer do importante e mais 
nobre trabalho desse ilustre historiador: a fundação 
do Instituto Tobias Barreto, que, com uma história de 
27 anos, mantém em seu acervo um memorial do filó-
sofo, estudioso, sergipano ilustre Tobias Barreto, que 
honrou as letras brasileiras.

Trata-se de uma figura pública, o nosso Luiz An-
tônio Barreto, que inspirou a todos nós, políticos, todos 
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aqueles que militaram na imprensa, que estudaram 
literatura, que se dedicaram ao folclore tão vasto do 
Nordeste e de Sergipe, figuras que pautam sua atuação 
na busca da valorização da cultura popular.

Portanto, com essas palavras singelas, eu gos-
taria de fazer esta homenagem, que também procurei 
registrar com a apresentação de um documento de 
pesar dirigido à família enlutada, por perda irrepará-
vel, não só para a sua família, a de Luiz Antônio, como 
para todos os sergipanos, que viam nesse intelectual 
uma figura magistral, um homem dedicado às letras, 
amigo dos amigos, homem que diariamente estava em 
contato com a história das personalidades que edifi-
caram a vida e a cultura dos sergipanos.

Então, neste momento de saudade, em que fa-
zemos esta homenagem merecida a um dos maiores 
sergipanos da atualidade, que faleceu no dia de ontem, 
digno, portanto, das homenagens do Senado Federal 
por tudo o que ele fez, por tudo o que ele plantou, por 
tudo o que ele escreveu, pelas lições que deixou aos 
seus pósteros, principalmente aos mais jovens, àque-
les que se dedicam ao estudo e ao conhecimento da 
valorização da cultura do nosso povo.

Os sergipanos muito devem a Luiz Antônio pelas 
pesquisas que ele empreendeu no campo do folclore, 
da música popular, de todos aqueles costumes que 
foram praticados em tempos imemoriais, em tempos 
antigos, que já estavam morrendo, já estavam no es-
quecimento do povo sergipano, mas que foram re-
lembrados pela pena e também pela paciência, pela 
cultura incomparável deste sergipano que orgulhou a 
todos nós: Luiz Antônio Barreto.

Portanto, Luiz Antônio Barreto, as nossas home-
nagens merecidas à sua pessoa, a esse amigo dileto 
que deixa saudade para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Quero convidar para fazer uso da pala-
vra o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela ordem de 
inscrição. (Pausa.)

Como S. Exª não se encontra, convido o Senador 
Eduardo Lopes para fazer uso da palavra. (Pausa.)

S. Exª também não se encontra.
Convido o Senador Sérgio para assumir a Presi-

dência, e, pela ordem de inscrição, o Senador Jayme 
Campos vai fazer uso da palavra.

O Sr. Jayme Campos deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sér-
gio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – V. Exª, Senador Jayme Campos tem, como 
orador inscrito, o prazo regimental de 20 minutos. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria fazer um 
pronunciamento em relação às audiências que tivemos 
hoje no Ministério da Educação e também no Ibama.

Entretanto, quero fazer um pequeno intróito em 
relação a minha fala, dizendo que a minha cidade na-
tal, Várzea Grande, acostumou-se a produzir notícias 
animadoras ao longo da sua história. De pequeno po-
voado, às margens do rio Cuiabá, a importante pólo 
industrial nas últimas três décadas. Infelizmente o Mu-
nicípio decaiu em sua condição de centro econômico, 
estagnado e debilitado na sua lendária vocação para 
o desenvolvimento.

Administrações turbulentas e, como resultado, um 
consequente isolamento político, acabaram enfraque-
cendo o espírito empreendedor de toda uma geração. 
A prefeitura de Várzea Grande renunciou às obras de 
infraestrutura urbana e deu as costas aos setores so-
ciais do Município. Tristemente, somos apresentados na 
atualidade como um modelo falido de gestão pública.

Recente pesquisa realizada pelo Instituto KGM 
aponta a prefeitura de Várzea Grande com o pior ín-
dice de avaliação entre os 50 maiores municípios 
mato-grossenses. Como morador e ex-prefeito desse 
Município, sinto-me preocupado com o desânimo e a 
apatia que tomou conta da cidade.

Por isso, precisamos reagir, buscar motivação, 
produzir boas notícias. Várzea Grande é a fonte de 
inspiração de minha vida pública. Tive a primazia de 
ser prefeito por três mandatos naquela cidade e dali, 
naturalmente, permitiu-me ser Governador do Estado 
do Mato Grosso, como também ser Senador da Re-
pública neste momento.

Sua gente é altiva e trabalhadora; não desiste 
de olhar com confiança para o futuro. Tem como seu 
principal emblema a esperança, mas não a esperan-
ça vã, e, sim, a esperança daqueles que constroem o 
futuro com a força de seus sonhos e a dignidade que 
brota do suor de seu corpo.

E, hoje, Sr. Presidente, ao lado do Governador 
Silval Barbosa, do Senador Blairo Maggi, de várias 
autoridades mato-grossenses, sobretudo Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, secretários de Estado, 
sobretudo da área da educação, tivemos o compro-
misso do Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
no sentido de que, nesses próximos dias, vai autori-
zar o curso de Medicina na Univag, a universidade da 
nossa cidade.

Conseguimos também a inclusão de 60 novas 
vagas na Universidade Federal de Medicina de Mato 
Grosso, no campus avançado de Sinop.
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E aqui não posso deixar também de fazer justiça 
ao Deputado Federal Nilson Leitão, também daquela 
cidade, que tem lutado nas audiências publicas e, so-
bretudo, como Parlamentar na Câmara Federal.

Entendo que, com a abertura e, dentro em breve, 
o funcionamento do curso de medicina na Univag e na 
Universidade de Sinop, em seu campus avançado... 
Também vi a luta do Senador Blairo Maggi, pleiteando 
a implantação do curso de Medicina na cidade de Ron-
donópolis, na Unic, uma universidade particular com 
unidades em Sinop, em Cuiabá, em Várzea Grande e 
também em Rondonópolis. Estamos avançando so-
bremaneira numa melhor distribuição dos médicos no 
interior do Mato Grosso e, certamente também, como 
disse ali o Ministro, no interior do Brasil.

Mato Grosso hoje tem 56 Municípios que sequer 
têm um profissional com residência ou que mora lá. 
A grande concentração dos médicos em Mato Gros-
so está na região metropolitana, ou seja, na grande 
Cuiabá, estamos muito bem servidos. Chegamos à 
primazia de ter, para cada 467 munícipes, um profis-
sional, enquanto a média nacional, muitas vezes, no 
interior, chega a um médico para três mil habitantes.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 
Jayme, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Com prazer, quero ouvir a manifestação do Senador 
Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Primeiro, 
quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, em que 
traz aqui a informação da audiência que tivemos hoje 
ao Ministro Aloizio Mercadante. E V. Exª está colocan-
do, com muita propriedade, a questão da possibilida-
de de haver outras faculdades de Medicina no Estado 
de Mato Grosso, haja vista que, pelos números que V. 
Exª apresentou, o Estado de Mato Grosso está muito 
aquém ainda da média nacional, que também não é 
boa. O Governo precisa e quer elevar o nível de mé-
dicos por mil habitantes para 2,5 em 2020. Então, eu 
gostaria, primeiro, de cumprimentá-lo por sua luta de 
quando ainda era prefeito começar a implantação de 
um curso de Medicina na Univag, Universidade de Vár-
zea Grande. Quando eu era Governador, e V. Exª era 
Prefeito, V. Exª doou uma área, e o Estado lá construiu 
um hospital, justamente pensando em que, no futuro, 
essa universidade pudesse, através desse hospital, 
oferecer um curso de Medicina. Então, V. Exª, que já 
foi Prefeito daquela cidade e Governador do Estado de 
Mato Grosso, está particularmente feliz hoje, juntamente 
com o reitor Dráuzio, porque lá tivemos a confirmação 
de que esse curso é o primeiro a ser implantado no 
Estado de Mato Grosso. Mas não nos esquecemos, 
também – o Ministro fez questão de dizer –, de Sinop, 

pela Universidade Federal de Mato Grosso, que está 
no planejamento para implantação, portanto é um 
caminho mais curto também. E, por último, a cidade 
de Rondonópolis, onde resido e tenho a minha casa, 
que poderá ter instalada uma Faculdade de Medicina 
– e vamos dar essa garantia política à Unic, o apoia-
mento político do Senado Federal. Conversamos com 
o Senador Pedro Taques também, que se colocou à 
disposição, e com os Deputados Federais, para que 
possamos, então, criar três novos cursos, associados 
àqueles que já estão funcionando, e contribuir com o 
Brasil, para termos em 2020 a média de 2,5 médicos 
por mil habitantes. Quero parabenizar V. Exª pela con-
quista – podemos já dizer assim – do curso de Medi-
cina hoje, na sua cidade de Várzea Grande. E espero 
poder comemorar, dentro de pouco tempo, a de Sinop 
e também a de Rondonópolis. Parabéns!

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

Na verdade, V. Exª disse aqui da doação da área. 
Ela foi feita pelo empresário Dráuzio Medeiros, que 
é Diretor Presidente daquele grupo educacional no 
nosso Estado.

E devo citar também V. Exª, que, como Gover-
nador, atendeu a um pleito nosso. Iniciamos as obras 
daquele hospital, que hoje atende a alta complexidade 
de todo o Mato Grosso, sobretudo na questão de orto-
pedia. E aqui tenho que render minhas homenagens 
àquele que, naquela oportunidade, era Secretário de 
Saúde, Marco Machado. Numa luta incessante, nós 
conseguimos viabilizar os recursos, e hoje já está ope-
racionalizado o hospital, atendendo a demanda não só 
da grande Cuiabá, mas também do interior do Estado. 

Esta é uma conquista e uma vitória do povo mato-
-grossense e, particularmente, do povo várzea-gran-
dense de receber, possivelmente no ano que vem, o 
curso de Medicina na Univag, em nossa cidade.

Concedo um aparte a meu ilustre e valoroso ami-
go pessoal, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Jayme Campos, eu quero cumprimentar V. 
Exª por essa conquista e dar um testemunho aqui. Eu 
me formei em Medicina em 1969, época em que só 
havia curso de Medicina na região Norte em Belém. 
Muitos anos depois, mas muitos anos depois, três 
décadas depois, passou a haver em Belém e em Ma-
naus. Portanto, em todo o resto da região Norte, não 
havia faculdade de Medicina. Nós lutamos, dentro da 
Universidade Federal de Roraima, universidade cria-
da por uma lei de minha autoria, para criar o curso de 
Medicina. Fizemos um projeto de criação do curso de 
Medicina e foi uma luta para aprová-lo aqui no Con-
selho Nacional de Saúde, porque havia preconceito 
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de como é que podia haver um curso de Medicina em 
Roraima. Hoje o curso já tem mais de dez anos, já 
formou mais de dez turmas e, por incrível que possa 
parecer para o restante do Brasil maravilhoso, vamos 
dizer assim, o nosso curso de Medicina é um dos mais 
bem avaliados do Brasil, e os jovens que se formam 
lá são bem aproveitados nas residências. Além disso, 
hoje nós estamos invertendo a equação e passando 
a ter médicos em Roraima que são formados lá – an-
tes iam a vários lugares do Brasil, como eu fui de Ro-
raima para Belém. Mas a saída para corrigir essa má 
distribuição dos médicos é justamente que o governo 
federal e os governos estaduais criarem cursos de 
Medicina nas capitais e nas cidades de médio porte 
em todos os Estados. Assim, evitaríamos essa con-
centração de médicos no Sul e no Sudeste que hoje 
se observa. Então, parabéns a V. Exª, parabéns prin-
cipalmente por forçar a barra para que possamos ter 
faculdade de Medicina mais lá no seu Estado, que é 
também pertencente à Amazônia Legal. Isso é muito 
importante, porque desconcentramos a formação dos 
profissionais somente no Sul e no Sudeste.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Mozarildo. 

Na verdade, V. Exª falou aqui sobre o Conselho. 
Há uma dificuldade. Entretanto, eu saí muito anima-
do do Ministério diante do fato que o Ministro nos re-
latou: os 14 projetos que tinham sido rejeitados pelo 
Conselho foram revistos e 11 já estão autorizados, ou 
seja, o Conselho aprovou, permitindo que, dos 14, 11 
já possam resultar na implantação de cursos de Me-
dicina em nosso País.

Entretanto, o que me deixou muito mais feliz foi 
que o Ministro está determinado, a Presidente Dilma 
está determinada em fazer com que os cursos de Me-
dicina se interiorizem. E, sobretudo, que os hospitais 
de excelência, como o caso do Sírio-Libanês, do Al-
bert Einstein, da Beneficência Portuguesa, também 
possam criar cursos de Medicina. Se não bastasse 
isso, uma notícia bastante alvissareira que nos deu: 
os médicos que estiverem nas universidades e traba-
lharem no SUS, os que são financiados, ou seja, que 
fazem seus cursos na universidade privada, pode-
rão, quando trabalharem no Sistema Único de Saúde, 
alongar o pagamento do seu financiamento. Poderão 
alongar, desde que trabalham no Sistema Único de 
Saúde. Porque, a bem da verdade, alguns se formam 
com financiamento do Governo Federal e, depois, 
vão trabalhar só nos hospitais privados. Então, é um 
contrassenso, é contraditório e o Ministro já está com 
essa visão de alongar o pagamento do financiamento 
feito pelo Governo Federal. 

De maneira que acho que estamos avançando. 
Senti que o Ministro, se de fato conseguir implementar 
essa política de descentralização das nossas universi-
dades, nos próximos 15 anos – menos do que isso, não 
–, 10 a 15 anos, nós teremos uma melhor distribuição 
dos médicos em nosso País, sobretudo para o interior.

Os dados estatísticos apresentados pelo próprio 
Ministro são péssimos, ruins, por isso há essa dificulda-
de no atendimento à saúde pública no interior do Brasil.

De maneira, para não ser longo, Sr. Presidente, 
que eu quero comunicar também que nós estivemos, 
hoje, no Ibama, também numa missão, junto com 
nossos Parlamentares, solicitando ao Presidente de 
Ibama a LO, ou seja, a Liberação de Operações da 
Ferrovia, que estava paralisada lá na cidade de Alto 
Taquari. Agora, prosseguindo, chegamos a Alto Taqua-
ri e, dentro em breve, pelo anúncio do Secretário de 
Infraestrutura, Logística e Estratégia de Mato Grosso, 
Vuolo, e também da própria Diretora da ALL, que esta-
va presente lá, nos próximos meses, vamos chegar à 
cidade de Rondonópolis. E ali sentimos a boa vontade 
e, sobretudo, a importância que essa rodovia repre-
senta para Mato Grosso. Eu expus ao Presidente do 
Ibama que, com a chegada da ferrovia a Alto Taquari, 
a Rondonópolis, quantos mil caminhões nós vamos 
retirar das rodovias federais que estão estranguladas 
em Mato Grosso, particularmente! Nós vamos retirar 
porque toda essa produção nós vamos trilhar, se pos-
sível, pela ferrovia. E, nesse caso particular, ele nos 
assegurou que, se possível, nos próximos dez, quin-
ze dias, estará liberada a LO, permitindo que já entre 
em operação também essa rodovia em nosso Estado.

Diante disso, eu tenho a certeza absoluta – tanto 
eu, como os Senadores Blairo, Pedro Taques, demais 
Parlamentares – que estamos nos esforçando no sen-
tido dotar Mato Grosso de uma melhor saúde, melhor 
educação e de uma melhor logística. Estive conver-
sando com o Senador Blairo e ele me disse há pouco 
em relação ao que nós estamos dando em termos de 
contribuição na balança comercial. Ele vai citar daqui 
a pouco os números aqui. Então, é mais do que justo 
nós recebermos investimentos do Governo Federal 
nessas áreas essenciais, pois é obrigação do poder 
público dar à população brasileira, até alguns de for-
ma constitucional. Está escrito na nossa Carta Magna.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que nós estamos 
avançando, conquistando com os cursos de Medici-
na que sairão. Primeiro na Univag pelo fato de estar 
avançada a questão do andamento dos processos da 
exigência que o Ministério da Educação faz, pelo pla-
nejamento que já está inserido no Ministério da Edu-
cação, que são os custos de Medicina para a cidade 
de Sinop e também imagino que, nos próximos dias, 
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com o entendimento entre o Governador e os políticos 
da cidade Rondonópolis, todos nós, a Unic começar 
a preparar toda a documentação, conforme exigência 
do MEC. Após isso, nós teremos, nós próximos três 
anos – rogo a Deus que isso aconteça –, já mais três 
cursos de Medicina, ou seja, em três cidades: Várzea 
Grande, Rondonópolis e Sinop, se Deus quiser. Com 
isso nós estaremos interiorizando a saúde em Mato 
Grosso, permitindo que aquela população, que hoje 
esta à mercê – muitos deles distantes no Estado – de 
ter um profissional para atender, nós teremos com 
a formação, naturalmente, desses profissionais em 
nosso Estado. Caso contrário, tenho quase a certeza 
que muitas cidades vão ficar 15, 20 anos sem ter um 
médico ali para dar assistência médica ao sofrido tra-
balhador mato-grossense.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e a todos os 
amigos e Colegas Senadores que me apartearam, 
particularmente o Senador Mozarildo e o Senador 
Blairo Maggi. 

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

Pela ordem, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado Senador Jayme Campos. Eu gostaria 
de dizer a V. Exª que Mato Grosso é um dos Estados 
que mais crescem neste País em infraestrutura, logís-
tica de serviços, além de três novos cursos de medici-
na no seu Estado e no do Senador Blairo Maggi serão 
algo para representar a necessidade e o crescimento 
daquele Estado.

Pela ordem, o Senador Eduardo Lopes. 
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava inscrito, fui chamado, mas não estava presente. 
Então, agora, quero me inscrever como Líder, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – V. Exª será atendido.

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Convido a fazer uso da palavra o Senador 
Blairo Maggi, pela Liderança do PR, pelo tempo regi-
mental de 20 minutos.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sér-
gio Souza, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna, nesta tarde, para falar um pouco sobre os nú-
meros do Estado de Mato Grosso. O Senador Jayme 
Campos, que me antecedeu, falou muito rapidamente 
sobre essa questão. 

Eu gostaria também, daqui da tribuna, de cum-
primentar o Senador Jayme Campos, pela conquista 

da cidade natal dele, com a indicação da criação do 
curso de medicina na Univag. Como já disse no meu 
aparte, juntamente com o Reitor Dráuzio, a cidade de 
Várzea Grande comemora, hoje, essa conquista, que é 
esperada há muitos e muitos anos. Esperamos também 
que a cidade de Rondonópolis, a cidade em que moro, 
consiga seu curso, já que, a partir de agora, o próprio 
Governo está empenhado em modificar as condições 
de atendimento médico da população brasileira, uma 
vez que nós temos menos de 1,8 médico por cada 
1.000 habitantes, e o Governo quer elevar esse índice 
para 2,5. Então, todos nós teremos oportunidade de 
ampliar o ensino superior na área da medicina.

Mas, como disse, Sr. Presidente, hoje, quero falar 
um pouco sobre alguns números que demonstram a 
pujança, a capacidade que um Estado brasileiro tem 
de gerar recursos; e recursos importantes para um 
país, para uma balança comercial. 

O Estado de Mato Grosso, quando analisado 
através da sua população, é um Estado pequeno. Nós 
somos em torno de 3 milhões, 3.100 milhões naquele 
Estado. Eu brinco sempre que a população do Esta-
do de Mato Grosso é menor do que o ABCD paulis-
ta. Mas, quando olhamos o que nós produzimos e a 
capacidade que nós temos de fazer isso dentro do 
território mato-grossense, principalmente na área da 
agropecuária, do agronegócio, da agricultura e da pe-
cuária, nós vemos os números que são colocados no 
Estado de Mato Grosso. 

Com menos de 9% do território mato-grossense 
ocupado para atividades agrícolas e um território em 
torno de 20% para atividades pecuárias, o Estado de 
Mato Grosso se transformou, neste primeiro trimestre, 
Presidente Sérgio Souza, no Estado que tem o maior 
superávit da balança comercial brasileira. É interessan-
te avaliarmos esses números, porque o superávit que 
o Mato Grosso teve no primeiro trimestre é maior que 
o superávit da balança comercial brasileira como um 
todo. Ele supera em 2,88% não digo as exportações, 
mas, de todos os saldos de balanças comerciais de 
todos os Estados da Federação brasileira, o Estado de 
Mato Grosso, sozinho, fez um saldo comercial maior 
do que todos os demais.

Então, para se ter uma ideia, o saldo comercial 
da balança do Estado de Mato Grosso foi de US$2,5 
bilhões contra o saldo da balança comercial brasileira 
de US$2,4 bilhões. Isso demonstra a capacidade que 
o Estado tem de geração de renda, de recursos. 

Quando subimos a esta tribuna, quando o Sena-
dor Jayme sobe aqui, o Senador Pedro Taques, e nós 
viemos cobrar do Executivo brasileiro, da Presidente 
Dilma investimentos na área de infraestrutura, nós 
pedimos, sim, para a nossa população, mas pedimos 
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muito mais para a nossa produção, porque é através 
dela que conseguimos manter o Estado de Mato Grosso.

As previsões, Sr. Presidente, para o ano de 2012 
são as seguintes: a balança comercial brasileira está 
prevista para ter um saldo em torno de US$19,5 bi-
lhões. Pasmem os senhores! E, para nossa alegria, 
Senador Jayme Campos, somente o Estado de Mato 
Grosso está previsto para ter US$12 bilhões na sua 
balança comercial de superávit comercial. Então, é um 
Estado que estará contribuindo, no ano de 2012, com 
63% de todo o saldo da balança comercial brasileira. 

O mais impressionante ainda é que, se lembrar-
mos de seis anos atrás, o Estado de Mato Grosso tinha 
apenas 8,5% do saldo comercial da balança brasileira, 
para, seis anos depois, passar a ter 63%. Então, é uma 
capacidade de geração de recursos impressionante e 
uma produção agrícola, nesse momento, de 35.880 
milhões de toneladas de grãos produzidos naquele 
Estado; um Estado que, até 30 anos atrás, produzia 
menos de 30 mil toneladas. Estamos falando de 30 mil 
para 35 milhões de toneladas. Veja o quanto, Senado-
ra Ana Amélia, esse povo trabalhou naquele Estado! 

Se observarmos as saídas que temos para a ex-
portação de produtos brasileiros, desde a década de 
70, quando chegamos lá, em 1979 – o Júlio era Go-
vernador; depois, o veio o Senador Jayme Campos –, 
Senadora Ana Amélia, veremos que saímos de 30 mil 
toneladas para 35 milhões de toneladas. O Estado de 
Mato Grosso só tem uma alternativa a mais do que 
tinha naquela época: o porto de Santos ou o porto de 
Paranaguá. Hoje, temos uma saída para Porto Velho 
por Itacoatiara, pela hidrovia. É a única saída nova que 
temos nesses últimos 30 anos. Como é que as estra-
das suportam um peso desses?

De Cuiabá a Rondonópolis, são 212 quilôme-
tros. Se se bater uma fotografia em qualquer canto, 
em qualquer quilômetro daquela estrada, ver-se-á que 
é como se fosse um vagão de trem, um grande trem, 
um atrás do outro, levando o produto. Demoram-se 
quatro, cinco horas para se percorrer 200 quilômetros 
naquela estrada, porque por ali passam 35 milhões 
de toneladas. Então, não é possível continuarmos da 
forma como está. 

Quero ouvir aqui o aparte da Senadora Ana Amé-
lia, que levantou o microfone para fazer algum comen-
tário.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Blairo Maggi, quero cumprimentá-lo pela oportunida-
de desse tema, que demonstra a necessidade urgente 
de o Brasil fazer uma diversificação da sua matriz de 
transportes. Hoje, nós temos uma concentração nas 
rodovias e nem nas rodovias fizemos investimentos 
para corresponder às necessidades do crescimento 

industrial brasileiro, muito menos às necessidades da 
exportação. Tive o privilégio de conhecer Lucas do Rio 
Verde. Passei pela 364, Senador Blairo Maggi, e morri 
de susto, porque é um caminhão atrás do outro. V. Exª 
diz que encurtaria muito não só o tempo de viagem para 
o escoamento dessa produção, destinada ao mercado 
externo, mas que economizaria para o produtor e para 
o Estado de Mato Grosso, o seu Estado, se houvesse 
diversificação desse modal de transporte. É o que está 
faltando para o Brasil: investimentos nessa área. É por 
isso que a China ganha e corre contra o tempo, fazendo 
investimentos no setor de transportes. Temos portos 
caros, ineficientes; temos falta de portos; temos pouca 
exploração na área hidroviária, no transporte fluvial e 
em tantos outros que poderiam ampliar o espaço e a 
competitividade do produto brasileiro. Os produtores 
de milho, de soja do Mato Grosso, do seu Estado, e 
também os pecuaristas, a cada ano ampliam sua ca-
pacidade de competição e produtividade. No caso da 
soja, mais do que os Estados Unidos. O milho, em al-
gumas áreas, mais do que nos Estados Unidos. E a 
contrapartida da logística, qual é? Quero cumprimentar 
V. Exª porque, quando foi Governador do Mato Grosso, 
criou vários consórcios, fazendo estradas com uma 
associação entre produtores e o Governo do Estado. 
Talvez, em alguns Estados, como o meu, por exemplo, 
se tivéssemos aplicado essa receita tivéssemos uma 
situação melhor do que temos hoje. Cumprimentos a 
V. Exª. É isso o que precisamos resolver. Precisamos 
desatar esse nó que atrapalha a produção e a indus-
trialização em nosso País, não só o agricultor, mas 
também o exportador e o produtor industrial. Cumpri-
mento o Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito 
obrigado, Senadora Ana Amélia, por seu aparte, por 
seus comentários.

De fato, estou aqui, na tribuna, mostrando os nú-
meros do Estado de Mato Grosso. Essa reclamação de 
infraestrutura não é só da área de agricultura. Ainda 
anteontem, quando nós discutíamos a Resolução nº 
72, tive a oportunidade de conversar com o Governador 
de Santa Catarina, o Colombo. Eu disse a ele que vou 
regularmente para Santa Catarina. Desço no aeroporto 
de Navegantes, e, para mim, é uma vergonha enorme, 
muito grande, ver o acesso ao porto de Navegantes. 
É um caminhão atrás do outro, uma pista estreitinha, 
que ninguém passa para lado nenhum. Se houver um 
acidente, aquela rodovia vai ficar parada o dia inteiro 
ou meio dia, e é por essa rodovia que Santa Catarina 
exporta. Ela não tem competitividade, e ali é uma ro-
dovia federal. O Governo tem que ir lá urgentemente e, 
como prioridade, duplicar, triplicar a pista, porque, se 
não, os contêineres que temos chegam atrasados nos 
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portos. Não chegamos no momento correto. É custo 
de caminhão, custo de frete, custo de pneu, que não 
são necessários. São obras extremamente pequenas, 
perto do contexto que precisamos no Brasil, mas que 
ajudariam e desafogariam.

Esse é só um item para mostrar que Santa Cata-
rina reclama das perdas que terá na Resolução nº 72. 
E reclama com razão. Se eu fosse governador, também 
viria aqui fazer uma via sacra para resolver esse as-
sunto. Mas, por outro caminho, nós temos como resol-
ver, nós temos como facilitar e ajudar nessa questão.

Ouço o meu querido amigo Senador Jayme Cam-
pos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se-
nador Blairo, V. Exª, hoje, faz um belo pronunciamento, 
mostrando a contribuição que o Estado de Mato Gros-
so tem dado para o Brasil. Os números aqui citados 
são o suficiente. Estamos contribuindo com o saldo da 
balança comercial com quase 63%, o que é bastante 
significativo. V. Exª, investido na autoridade de Sena-
dor e de ex-Governador, por dois mandatos, disse-me, 
explicitamente, o quanto Mato Grosso tem dado de 
alegria, tem contribuído com a balança comercial. En-
tão, nada mais justo do que cobrarmos, de forma mais 
incisiva, investimentos para o nosso Estado, sobretudo 
na questão de logística, saúde e educação. Entretan-
to, a questão da logística é muito mais importante. V. 
Exª disse que, da década de 70 para cá, surgiu só um 
novo corredor para retirarmos, ou seja, para escoar-
mos a nossa produção, que é através de Porto Velho, 
Itacoatiara. Nesse caso, imagino que o Mato Grosso, 
além de estar produzindo esses números enormes de 
35 milhões de toneladas, também está transformando 
a nossa produção através da agroindústria. V. Exª, aqui, 
está se esquecendo de dizer que Mato Grosso, hoje, 
contribui sobremaneira também para a transformação 
da produção, como é o caso do frigorífico de suínos, 
que existe em Lucas do Rio Verde...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – De 
aves.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –...com 
cinco mil suínos, com os frigoríficos de aves, em que 
estamos abatendo mais de 12 milhões de cabeças de 
ave ao dia. E isso está somando também para o nosso 
País. Entretanto, com todo esse avanço que há hoje no 
Mato Grosso, tecnificando a nossa agricultura, a nos-
sa pecuária, o que nos tem prejudicado é a questão 
também da Lei Kandir. O Mato Grosso do Sul, hoje, 
recebe miseravelmente apenas 10% daquilo que terí-
amos que receber com a Lei Kandir. Imagino que eles 
tenham recebido 12 bilhões, e nós recebemos, mal e 
porcamente, este ano, duzentos e poucos milhões. En-
tão, V. Exª, num momento ímpar, neste momento em 

que cresce a economia do Brasil, em que o Governo 
Federal tem lançado as obras de investimento através 
do PAC, vem aqui dizer: “Nós queremos mais infraes-
trutura para que possamos contribuir ainda muito mais 
para a balança comercial brasileira”. Está de parabéns 
V. Exª, Senador Blairo Maggi! Muito obrigado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Obri-
gado, Senador Jayme Campos. 

V. Exª tem razão, porque, de fato, o Mato Gros-
so é um grande produtor de grãos, como foi dito aqui, 
mas esse saldo da balança comercial não é mais só 
da balança comercial do complexo soja, por exemplo. 
No seu somatório dos 12,5 bilhões, temos do comple-
xo milho US$172 bilhões; do complexo de algodão, 
US$160 milhões nesse trimestre; de bovinos, US$121 
milhões nesse trimestre; e de aves já somos o terceiro 
exportador brasileiro, com US$108 milhões de saldo 
na balança comercial.

Então, é um Estado que mostra a que veio, não 
só para produzir grãos, mas para transformar isso em 
alguma coisa mais nobre e que possa gerar trabalho 
e renda para o cidadão mato-grossense.

Ouço também, com prazer, o Senador Petecão, 
do Estado do Acre.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador 
Blairo Maggi, primeiramente, queria lhe parabenizar 
pelo belo discurso que o senhor faz na tribuna do Se-
nado. Ouvindo atentamente o seu discurso – eu sou 
do Acre, como o senhor já disse –, quero dizer que, 
quando eu era Presidente da Assembleia Legislativa do 
nosso Estado, fiz várias viagens para o Peru. Criou-se 
uma expectativa no nosso Estado de que, com a cons-
trução da BR-317, que termina ali, em Assis Brasil, na 
fronteira do Brasil com o Peru, em território acreano, e 
com a construção da estrada que corta todo o território 
peruano – eu tive a oportunidade de fazer essa viagem 
agora, na Semana Santa; fui de Rio Branco até Cuzco 
de carro –, os nossos governadores que passaram ali 
sempre criaram a expectativa de que essa produção 
do Mato Grosso poderia escoar pelo Estado do Acre 
e chegar até o porto de Ilo e Matarani, no Peru. Com 
certeza, é uma estrada que, se comparada com esse 
percurso de sair do Mato Grosso até os portos do 
Paraná, a saída pelo Acre seria bem mais curta. E o 
senhor, que é uma pessoa que conhece muito da lo-
gística e conhece esses instrumentos que hoje o Brasil 
tem para poder facilitar a escoação não só do Mato 
Grosso, mas de Rondônia... E do Acre! Meu sonho é 
que um dia meu Estado venha a produzir e que mude 
a política do governo do Estado, para que o Acre volte 
a produzir como produz o Estado de Rondônia e como 
produz o Estado de Mato Grosso. Eu queria saber o 
que é que tem de concreto, o que existe por parte do 
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Governo brasileiro, dos empresários brasileiros – eu 
o tenho como um grande empresário brasileiro e que 
nos orgulha muito – para que esses produtos produ-
zidos no Mato Grosso possam sair pelo meu Estado 
e chegar até os portos de Ilo e Matarani, no Peru e, 
consequentemente, ao Oceano Pacífico, onde tería-
mos os mercados consumidores asiáticos. Eu queria 
que, se for possível, o senhor falasse um pouco dessa 
possibilidade de exportação via Estado do Acre.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Com 
muito prazer, Senador Petecão. Eu agradeço sua in-
tervenção.

Quero lhe dizer que, no Estado de Mato Grosso, 
encontra-se o centro geodésico da América do Sul. 
Na cidade de Cuiabá, em frente ao prédio antigo da 
Assembleia Legislativa, fica o marco, que é o centro 
geodésico da América Latina. Isso significa dizer que 
os caminho que escolhermos para qualquer ponto das 
Américas são equidistantes. Então, para o Estado de 
Mato Grosso continuar descendo para o Sul ou ir para 
o Norte através da hidrovia do Madeira-Amazonas, 
dependendo da posição geográfica em que se está, é 
preciso fazer a opção de continuar saindo para o Sul 
ou ir para o Norte, a exemplo do que vai acontecer 
com a BR-163, quando pronta, até a cidade de Itaitu-
ba. Toda a produção do médio norte mato-grossense 
terá como tendência a saída pelo rio Tapajós, ganhar 
o rio Amazonas e ser embarcado em navios na cidade 
de Santana, no Amapá, ou em Belém do Pará, depen-
dendo da posição geográfica e do interesse comercial 
de cada uma das exportadoras.

Mas, infelizmente, Senador Petecão, para o Esta-
do do Acre, a saída do produto mato-grossense não é 
viável, porque, quando subirmos com o produto e che-
garmos à cidade de Porto Velho, ainda teremos prati-
camente mais 1.500 quilômetros, se não me engano, 
a qualquer porto peruano, enquanto que ali já estamos 
em cima de uma hidrovia, com custos extremamente 
baratos, a partir da hidrovia, e depois dos navios que 
vão fazer a volta pelo Canal do Panamá ou vão fazer 
os navios maiores pelo lado sul. 

Então, infelizmente, para esse projeto, para esse 
tipo de produção agrícola que fizemos, de baixo valor 
agregado, a rodovia de saída pelo Acre não nos serve. 
Ela não tem como agregar e se transformar num frete 
mais barato. Agora, jamais poderemos, e acho que não 
é sua intenção, criticar qualquer construção de estrada. 
Pelo contrário, quanto mais estradas houver, melhor 
será para um país, melhor será a competitividade de 
cada produtor, de cada produto feito. Agora, acredito 
muito – e quero fazer essa viagem, disse a V. Exª – que 
a saída do Acre poderá dar ao Acre a possibilidade de 
ele ser um produtor. Aí, sim, a produção do Acre não 

tem competitividade para voltar para o sul do Brasil 
nem para vir para a hidrovia do Madeira-Amazonas. 
É muito mais fácil, a partir de mil quilômetros, aproxi-
madamente, você chegar a um porto peruano. Aí, sim. 
Então, para a economia do Acre, a saída pelo Pacífi-
co, eu diria, seria uma porta para a liberdade. Depen-
de agora do Governo Estadual e do Governo Federal 
criarem um programa de desenvolvimento para o Acre, 
quer seja na agricultura, na pecuária, no agronegócio 
ou no setor industrial, mas o Acre ganhou uma saída 
extremamente importante para o seu desenvolvimento, 
o que temos que comemorar, mas, para a saída dos 
produtos mato-grossenses, infelizmente, ela não nos 
serve, como não servirá a saída por qualquer outro, 
mesmo que saia de Cuiabá, Cáceres e que vá a San-
ta Cruz de la Sierra, que suba os Andes e desça do 
outro lado. É muito mais perto, mas temos três países 
para andar, com três políticas diferentes. Subir a Cor-
dilheira dos Andes e descer a Cordilheira dos Andes 
não é impossível, mas é um trabalho enorme. Portanto, 
a saída do Pacífico para produtos mato-grossenses, 
infelizmente, não é uma alternativa. Agora, para pro-
dutos elaborados ou produtos industriais, quero crer 
que é a saída e é a integração da América Latina, por-
que temos um sistema rodoviário, Sr. Presidente, nos 
Andes, na América Andina, e temos um outro para o 
lado de cá e sem comunicação. Portanto, a criação 
dessas estradas vai facilitar, e muito, para o comércio 
e a indústria brasileira. 

Eu quero agradecer aqui a participação dos Srs. 
Senadores e dizer, mais uma vez, que o Estado de 
Mato Grosso reclama aqui, no Senado Federal, os in-
vestimentos em infraestrutura, uma vez que ele é um 
grande colaborador na pauta da exportação. Neste mo-
mento, neste trimestre, ele tem um saldo comercial, na 
balança comercial do Estado de Mato Grosso, maior 
do que o saldo da balança comercial do Brasil inteiro. 

Era isso o que eu gostaria de deixar aqui regis-
trado, para que possamos vir a esta tribuna com mais 
autoridade e pedir os investimentos que nós todos 
queremos.

Para finalizar, vou citar os números aqui do Cen-
tro-Oeste, para mostrar que, nesta região, o Mato 
Grosso é disparadamente o Estado que mais produz, 
que mais exporta e com saldo da balança comercial. O 
Mato Grosso tem US$2,5 bilhões e Goiás tem US$193 
milhões de exportação. O Mato Grosso tem um déficit 
de US$286 milhões, e o Distrito Federal tem um déficit 
de US$252 milhões.

Então, quero agradecer, Sr. Presidente, o tem-
po. E agradeço a todos aqueles que fizeram apartes. 

O Estado de Mato Grosso continua firme, forte 
e determinado a ser um Estado cada vez mais justo, 
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cada vez mais produtivo e cada vez mais produtor, mas 
que isso seja feito para todos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, 
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento o Senador Blairo Maggi pelo pro-
nunciamento. 

S. Exª falou como Líder. E agora, como orador ins-
crito, falará o Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)

Ele não se encontra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Falará a Senadora Ana Rita como oradora inscrita, 
mas, antes, enquanto S. Exª está se deslocando até 
a tribuna, concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Paulo 
Paim, creio que esta manifestação tem também o seu 
apoio – eu queria agradecer à Senadora Ana Rita –, 
porque hoje celebram-se os 177 anos da instalação 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, co-
memorado neste dia 18 de abril. Uma sessão solene 
foi realizada no início da tarde de hoje, às 14 horas, e 
lembrou essa importante data para o nosso Estado de 
forma diferente: a sessão foi realizada no prédio origi-
nal do Parlamento gaúcho, reformado e preservado, 
que, hoje, sedia o Memorial do Legislativo.

A Assembleia Legislativa gaúcha foi instalada no 
dia 20 de abril de 1835, em cumprimento ao Ato Adi-
cional de 1834, que fez alterações na Constituição do 
Império, permitindo a criação das assembleias legis-
lativas provinciais. Na sessão inaugural, o então De-
putado Bento Gonçalves foi acusado pelo presidente 
da província de articular a separação do Rio Grande 
do Sul do resto do Império. O episódio tornou-se o 
marco político da Revolução Farroupilha, que acabou 
por eclodir cinco meses depois, em 20 de setembro. O 
prédio da Assembleia Legislativa se chama, com toda 
justiça, Palácio Farroupilha.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senadora Ana Amélia! Somo-me ao 
seu pronunciamento.

Tenho de prorrogar a sessão por mais duas ho-
ras, já que ainda há oito oradores inscritos.

Com a tolerância da Senadora Ana Rita, lerei um 
pequeno comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica às Srªs Parlamentares 

e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão 
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, 
quinta-feira, dia 19 de abril, às 10 horas e 30 minutos, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
leitura de expediente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra, a Senadora Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, expectado-
res da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, já me 
pronunciei, em outros momentos, sobre este tema, o 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) nº 72, mas, 
hoje, quero dizer que, apesar de todo o apelo que fiz 
nas Comissões de Constituição e Justiça e de Assun-
tos Econômicos, infelizmente, o referido PRS nº 72, 
que trata da unificação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) en-
tre todos os Estados, foi aprovado e, agora, vem ao 
plenário desta Casa. Digo “infelizmente” não porque 
considere que o Projeto, por si só, seja prejudicial para 
o povo brasileiro. Pelo contrário, tenho plena consci-
ência da necessidade de o Governo do nosso País 
tomar medidas em defesa da indústria nacional, do 
fortalecimento do mercado interno e dos empregos. 
Porém, não considero correto nem prudente que, em 
nome dessas necessidades, adotem-se medidas que 
coloquem Estados e Municípios em dificuldades.

Medidas e mudanças com essa natureza e dimen-
são precisam ser graduais e com períodos de transição 
que possibilitem que os Poderes possam se adequar 
à nova realidade. Especialmente por esse ponto, Sr. 
Presidente, manifestei posição contrária a esse Proje-
to e fiz um apelo para adiarmos a votação, apostando 
um pouco mais no método do diálogo.

Continuarei lançando mão de todas as minhas 
energias na busca de sensibilizar os meus Pares para 
continuarmos dialogando, construindo alternativas, con-
solidando as propostas já apresentadas nas rodadas 
de negociação, forjando um ambiente de segurança 
e de maior acordo. Estou convencida de que isso é 
possível com um pouco mais de esforço.

Reconheço que a apreensão do povo capixaba 
quanto à perda do Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias (Fundap) não é nada novo. Sr. 
Presidente, há mais de 10 anos, fala-se na extinção 
do Fundap, tempo que seria suficiente para que o go-
vernador à época pudesse pensar uma transição de 
matriz econômica para o Espírito Santo. Temos de 
reconhecer também que, em 2008, o Fundap ganhou 
sobrevida ao ser retirado da reforma tributária. Essa 
foi mais uma oportunidade perdida para se iniciar uma 
mudança no perfil econômico capixaba.
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É importante resgatar esses episódios, para res-
saltar que o Estado não precisaria passar por essa 
situação hoje se os governantes anteriores tivessem 
preparado o Espírito Santo para essa realidade.

De minha parte, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores aqui presentes, continuarei me dedicando, 
lutando para garantir a transição, defendendo meu 
Estado e o povo capixaba.

Apesar das afirmações que fiz anteriormente, 
o fato é que não é razoável imaginar que um Estado 
que convive com um modelo econômico há mais de 
40 anos tenha condições de construir outro de forma 
repentina e instantânea. Por isso, persistirei na defesa 
de maior tempo para a adequação e na concretização 
das propostas apresentadas pelo Governo Federal. 
Com certeza, Sr. Presidente, essas propostas foram 
fruto de um processo intenso de negociação entre os 
companheiros e as companheiras, parlamentares do 
Estado do Espírito Santo, do qual participei ativamente.

Então, Sr. Presidente, quero deixar clara aqui a 
nossa posição e o nosso entendimento a respeito do 
Projeto de Resolução nº 72.

Era o que eu tinha a dizer no momento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Essa foi a Senadora Ana Rita.
Agora, como Líder, falará o Senador Sérgio Pe-

tecão.
Em seguida, falará um orador inscrito, porque 

fazemos a intercalação entre um inscrito e um líder.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora 

do microfone.) – Eu me inscrevi como Líder também, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não, V. Exª não está inscrito como Líder.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora 
do microfone.) – É que o Presidente ainda não colocou 
o meu nome na lista.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É verdade, não colocou o seu nome.

Tem a palavra o Senador Sérgio Petecão.
Em seguida, V. Exª falará como orador inscrito.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Li-

derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paim, agradeço-lhe, mais uma vez, o espa-
ço generoso que V. Exª nos cede nesta tribuna, nesta 
tarde e noite de hoje.

Eu queria fazer um registro especial: está pre-
sente aqui o Deputado Estadual José Luís Schafer, o 
Tchê, que é Deputado do meu Estado e que também 
é Presidente da União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale). Ele veio nos fazer uma 
visita, para que o acompanhássemos à Câmara Fede-

ral, onde faremos um convite ao Deputado Romário, 
para que ele esteja presente no encontro nacional da 
Unale, onde discutiremos a Copa do Mundo. O Tchê 
está no Senado, tomando um café, e está nos aguar-
dando. Em seguida, iremos à Câmara Federal.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para tratar 
de um tema de que já falei outras vezes. Este discurso, 
esta fala pode até se tornar cansativa, mas vamos con-
tinuar insistindo nesse assunto, batendo nessa tecla.

Inclusive, não sei se é o destino, mas quero dizer 
que encontrei, no Cafezinho do Senado, o Deputado 
Pauderney Avelino, que é do Democratas do Amazo-
nas, e é sobre o projeto do Deputado Pauderney que 
vamos fazer um apelo aqui a todos os Srs. Senado-
res. O nosso apelo vai ser dirigido, especialmente, ao 
Senador Anibal Diniz, Senador do meu Estado, que 
apresentou, no Senado, um requerimento quanto ao 
projeto do Deputado Pauderney, que tramitou na Câ-
mara e que agora chegou ao Senado. O correto seria 
que o projeto tramitasse por apenas duas Comissões, 
mas a proposta do Senador Anibal é a de que ele tra-
mite por quatro Comissões. Seria acrescentada a Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que 
nada tem a ver com o tema, e a Comissão de Ciência 
e Tecnologia.

No Senado, neste pouco tempo em que estou 
aqui, foi possível ver e perceber que nós, Senadores, 
Presidente Paim, trabalhamos no sentido de que os 
projetos que vêm a esta Casa tramitem com a maior 
celeridade possível. Já trabalhei em muitos projetos 
nas Comissões, que podem trabalhar conjuntamente, 
para que possamos atender aos interesses da popu-
lação do País, aos interesses da população do meu 
Estado, que fica ao sul do Amazonas.

O projeto do Deputado Pauderney corrige aquela 
decisão absurda que foi tomada pelo então Senador 
Tião Viana, hoje Governador do nosso Estado, sem 
perguntar a ninguém, sem perguntar ao povo. Ele po-
deria muito bem ter feito um referendo e dito: “Vamos 
ouvir o povo, vamos saber se o povo do Acre quer mu-
dar o horário, vamos saber se o povo do Acre não está 
satisfeito com esse horário”. Mas, de forma arbitrária, 
mudou o horário do Acre.

E aí vem aquela velha história que todos os se-
nhores já conhecem de que o Deputado Federal Fla-
viano Melo fez aquele referendo. O povo foi às urnas. 
O povo manifestou-se. O povo disse que não aceitava 
aquela mudança de horário, que queria o horário velho, 
o horário em que sempre vivemos, com que estamos 
acostumados. Nesse horário, as crianças vão para as 
escolas de forma mais tranquila.

Isso mexeu com a vida de todo mundo. O projeto 
foi vetado pela Presidente Dilma. Hoje, esse projeto já 
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está na Câmara. Mas o Deputado Pauderney teve a 
sensibilidade de ouvir a população do Amazonas. O 
projeto dele nos atende. E o projeto já está no Senado. 
Ora, agora, apresenta-se um requerimento? Há mais 
uma proposta do Senador Anibal: a de que possamos 
fazer outro referendo. Como vamos explicar isso para 
o povo? “Não valeu aquele referendo, quando vocês 
foram às urnas. Nós vamos ter de fazer outro referen-
do.” Quanto custa isso para os cofres públicos?

O Senador Anibal apresentou aqui o requeri-
mento, que contava com o apoio de 30 Senadores. 
Ele dizia que tinha o apoiamento dos Senadores, mas 
isso é de praxe no Senado. As pessoas apóiam, para 
que o projeto tramite com a maior celeridade possível.

O Senador Aécio Neves esteve no meu Estado e 
pôde sentir o que pensa a população. As pessoas se 
manifestaram, dizendo-lhe que são contra um novo re-
ferendo, pedindo-lhe que não faça isso, que não apoie 
esse projeto. E ele dizia: “Petecão, chegando lá, vou 
comunicar ao Senador Anibal, uma pessoa por quem 
tenho um carinho muito grande, que vou retirar meu 
apoio a esse projeto dele, que não representa a von-
tade do povo do Acre”.

Presidente Paim, o senhor também é do PT e é 
uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer aqui. 
Trabalhei nas Comissões com o senhor, que, para mim, 
é um dos Senadores – com todo o respeito aos outros 
– mais atuantes desta Casa. Nós o vemos aqui. Todos 
os dias, o senhor está aqui, está nas Comissões.

Quero pedir aos Srs. Senadores, àqueles que 
assinaram esse projeto de criar um novo referendo, 
que retirem o apoio a ele.

Quero pedir ao Senador Anibal que retire esse 
requerimento também. Nós vamos derrubá-lo. Não há 
necessidade de que esse projeto, que já veio da Câ-
mara, demore tanto tempo no Senado! Nós queremos 
que as duas Comissões pelas quais o projeto tem de 
passar se unam. Vamos fazer reunião conjunta, porque 
temos de dar uma resposta para a população, temos de 
dar uma resposta para o povo, que não aceitou aquela 
decisão que foi tomada aqui pelo então Senador Tião 
Viana, hoje Governador do meu Estado.

Eles poderiam ter a humildade de reconhecer e 
de dizer: “Eu até tive boa vontade. Eu achava que a mu-
dança de horário seria melhor para os acreanos, seria 
melhor para o Acre, mas não foi o melhor”. Foi feito um 
referendo, o povo disse que não aceitava a mudança 
de horário, mas eles não têm, de forma alguma, a hu-
mildade de acatar e acompanhar a decisão popular.

Então, fica aqui meu apelo ao Senador Anibal 
Diniz, para que repense essa proposta, esse reque-
rimento que aumenta o número de Comissões pelas 
quais o projeto vai tramitar. Não vejo motivo para isso. 

Isso só faz atrasar, retardar. Entendo isso como uma 
forma de dificultar a tramitação do projeto no Senado.

E eu já queria, de público, pedir o apoio de todos 
os Senadores e Senadoras desta Casa, para que pos-
samos fazer valer a vontade do povo acreano.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Sérgio Petecão, 
do PSD, que falou como Líder.

Como orador inscrito, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria de 
enfatizar, na noite de hoje, nesta tribuna, o importante 
trabalho que vem sendo realizado pela Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito – CPMI, sobre a violência 
contra a mulher, cuja Relatora é a ilustre Senadora 
Ana Rita, integrante da Bancada do PT pelo Estado 
do Espírito Santo, com quem tenho grande prazer de 
trabalhar, e a Presidenta é a ilustre Deputada Jô Mo-
raes, do PCdoB de Minas Gerais.

Nesta segunda-feira, 16 de abril, a Comissão re-
alizou audiência pública em Recife, com a participação 
de representantes dos movimentos sociais e políticos 
e cidadãos interessados e preocupados com os altos 
índices de violência contra a mulher brasileira. Foi a 
abertura da etapa de trabalho que a CPMI realizará 
nas principais capitais deste País.

Tive a honra de acompanhar as integrantes e os 
integrantes da Comissão em algumas agendas, inclu-
sive na audiência com o Prefeito do Recife, João da 
Costa, e com o Governador Eduardo Campos, ocasião 
em que a Prefeitura e o Governo do Estado tiveram a 
oportunidade de mostrar os trabalhos e resultados dos 
programas de âmbito municipal e estadual de preven-
ção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

O Prefeito João da Costa ressaltou o trabalho de 
divulgação da Lei Maria da Penha no Município, com 
a distribuição de cartilhas explicativas, e prestou infor-
mações sobre os serviços de acolhimento às mulheres 
vítimas de violência prestados pela Casa de Acolhida 
Temporária “O Recomeço”, a Casa Abrigo Sempre Viva 
do Recife e o Centro de Referência Clarice Lispector. 

O Governador Eduardo Campos enfatizou a cria-
ção de quatorze novas delegacias da mulher e de seis 
casas abrigo no Estado e a implantação de organis-
mos municipais responsáveis pela política de gênero 
no Estado. O Governador mostrou ainda importante 
redução no número de crimes violentos intencionais 
contra as mulheres. Em 2006, Pernambuco era o se-
gundo Estado mais violento, passando para o décimo 
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lugar em 2010. Nesse período, a taxa de homicídios 
contra a mulher caiu 25% no nosso Estado. 

Esses números, infelizmente, são elevados, mas 
a redução do índice de homicídios mostra que o Go-
verno de Pernambuco está no caminho certo e, ain-
da, que se faz necessária a implantação de políticas 
públicas nesse sentido. Daí vem o importante trabalho 
da CPMI, que se propõe a investigar a situação de vio-
lência contra as mulheres e a denunciar a omissão do 
poder público relativamente a essas agressões.

Por meio de debates com pesquisadoras de uni-
versidades públicas e do Observatório de Monito-
ramento da Lei Maria da Penha – Observe, a CPMI 
identificou, por exemplo, a carência de estrutura de 
apoio às mulheres vítimas de violência. Segundo as 
pesquisadoras, menos de 1% dos Municípios brasi-
leiros têm casa de abrigo para atender a esse público 
e apenas 10% das delegacias são especializadas no 
atendimento a mulheres vítimas de violência.

A CPMI alertou também para a necessidade de 
padronização de atendimento às mulheres vítimas de 
violência, seja nos serviços de segurança quanto na 
saúde ou justiça, bem como a premência de se investir 
num sistema de monitoramento de dados. A sistemati-
zação de dados e a instalação de uma rede de prote-
ção à mulher, com estrutura adequada e profissionais 
capacitados, foram apontadas como medidas urgen-
tes. Infelizmente, a falta de dados e de um diagnóstico 
mais profundo sobre o tema dificultam a implantação 
de políticas mais abrangentes e articuladas entre os 
diversos órgãos.

Quando fui Ministro da Saúde no governo Lula, 
implantamos algumas medidas nesse sentido, como a 
Lei n° 10.778, de 2003, que estabelece a notificação 
compulsória dos casos de violência contra a mulher 
atendida em serviços de saúde públicos ou privados. 
A área técnica de Saúde da Mulher passou a financiar, 
em 2003, diversos projetos para organização da Rede 
Nacional de Atenção Integral para mulheres e adoles-
centes em situação de violência doméstica e sexual, 
com o objetivo de sensibilizar e qualificar os profissio-
nais de saúde para acolher e atender adequadamente 
as mulheres agredidas.

Implantamos alguns princípios na prestação de 
serviços e atendimento à mulher, como a inexigibilida-
de de provas da vítima de estupro para que seja as-
sistida em seu direito legal ao aborto, o atendimento 
psicológico às vítimas, a dispensa de comunicação do 
aborto à autoridade policial ou judicial, a notificação 
da violência contra o adolescente ao Conselho Tutelar, 
dentre outras ações.

Aqui no Senado, caros colegas, caras colegas, 
debatemos recentemente projetos de lei que amplia-

rão direitos fundamentais das mulheres. Na Comissão 
de Constituição e Justiça, por exemplo, está o PLC 
16/2011, de autoria da Deputada Elcione Barbalho, 
que estende a Lei Maria da Penha a namorados. Eu 
sou autor do PLS nº 443/2011, que garante benefício 
assistencial à vítima de violência doméstica. O projeto 
busca aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, permitindo o 
pagamento de benefício assistencial, no valor de um 
salário mínimo, por um período mínimo de seis meses 
para que as mulheres que já tenham deixado o seu lar 
por conta da violência não se mantenham dependen-
tes do seu agressor e possam reconstruir suas vidas.

Quero aqui pedir o apoio de todos os colegas e 
das colegas para a aprovação dessa matéria. E apro-
veito para, mais uma vez, parabenizar o trabalho da 
CPMI da Violência contra a Mulher. Acredito que po-
demos dar contribuições valorosas para mudar o qua-
dro de desrespeito, intolerância e discriminação que 
infelizmente perdura contra as mulheres neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Humberto Costa, que falou 
como orador inscrito.

Agora, como Líder, fala o Senador Eduardo Lo-
pes, pelo PRB. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, todos que nos acompanham pela TV 
Senado, pela Rádio Senado, que nos acompanham 
também pelas redes sociais, quero hoje falar sobre 
um projeto de lei que apresentei aqui no Senado, pro-
jeto de lei que trata de uma questão muito importante 
para quem sofre – quem está sofrendo sabe o quanto 
é duro – com o atraso na entrega dos imóveis. A pes-
soa compra o imóvel, prepara-se para receber o imó-
vel na data combinada, e, de repente, o imóvel não é 
entregue. Isso traz grandes prejuízos.

Há cerca de três anos o mercado imobiliário bra-
sileiro vinha desfrutando da sua era de ouro, graças à 
reunião de alguns dos fatores positivos que contribuí-
ram para essa prosperidade, como o aumento da renda 
dos consumidores e o crédito farto e barato concedido 
a prazos maiores.

Desde 2009, foram mais de dois milhões de pes-
soas que financiaram imóveis. Para se ter ideia do que 
representa esse número, é como se cada habitante de 
uma cidade do porte de Manaus, a sétima mais popu-
losa do país, tivesse saído do aluguel e adquirido sua 
casa própria nesse período. 

Encantadas pela expansão do mercado e ávidas 
por expandirem sua oferta e ampliar seus lucros, algu-
mas construtoras de imóveis residenciais acabaram por 
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cometer um erro terrível, que foi o de menosprezarem 
seus custos e, por isso, tiveram de gastar mais do que 
haviam previsto para entregar as obras.

Deu-se que, em pouquíssimo tempo, essas em-
presas compraram terrenos em todo o País, fizeram or-
çamentos preliminares, a toque de caixa, e começaram 
a vender novos empreendimentos em ritmo frenético.

Entretanto, na competição que se estabeleceu, 
muitos empresários deram um passo maior do que a 
perna e o sonho dourado do setor começou a perder 
um pouco do seu brilho reluzente.

Isso ficou evidente na semana passada, quando 
uma das maiores construtoras no ramo residencial do 
País, a Gafisa, revelou, depois de três anos de bonança, 
que teve prejuízo de R$1,1 bilhão somente em 2011. É 
isto mesmo: prejuízo de R$1,1 bilhão somente em 2011.

As causas desse tropeço gigantesco são típicas 
de quem ficou eufórico com a demanda do mercado 
em expansão e com a entrada na bolsa de valores. A 
Gafisa cresceu rapidamente e não avaliou corretamen-
te os custos e riscos de seus projetos.

No ano passado, a empresa reviu todas as suas 
obras e descobriu que precisaria investir R$440 milhões 
além do previsto para concluí-las. Além disso, teria de 
gastar mais R$240 milhões em multas por contratos 
desfeitos, projetos cancelados e, principalmente, por 
atraso na entrega de imóveis.

Abro espaço em minha fala para registrar que 
não pretendo aqui fazer propaganda negativa das 
empresas do ramo imobiliário – longe disso –, mas 
os problemas que elas atravessam são manchetes 
na mídia. Por isso, não vejo razão para omitir, quando 
necessário, seus nomes.

Assim, voltando ao tema e por dever de justiça, 
reconheço que esse crescimento sem planejamento 
não afetou apenas a Gafisa. Outros gigantes do setor 
viram seu resultado financeiro piorar e já reduziram o 
número de novos empreendimentos.

Com efeito, em 2011, os lucros também caíram 
para a Tecnisa (28%), a Cyrela (17%), a PDG (15%), 
a Brookfield (10%) e a Even (10%).

O erro mais comum das construtoras foi o de 
acharem que o aumento da demanda lhes traria ape-
nas bônus e não perceberam que havia uma armadilha 
embutida nesse raciocínio.

É que para vender mais apartamentos é preci-
so também contratar mais arquitetos, engenheiros, 
pedreiros, eletricistas, encanadores. Enfim, como há 
déficit de profissionais qualificados à disposição, o au-
mento da procura pela mão de obra fez também com 
que os salários disparassem. Ou seja, mais uma vez, 
a velha lei da oferta e da demanda, ou da procura, 
entrou em ação.

O mesmo aconteceu com o preço de terrenos e 
de material de construção. Com tudo isso combinado, o 
custo final dos empreendimentos foi às alturas. E esse 
desencontro acabou por trazer dores de cabeça para 
quem não tinha culpa no cartório: os consumidores.

E não foi pouca dor. Desde 2008, as queixas re-
gistradas contra construtoras nos Procons triplicaram. 
Vou repetir para reforçar: desde 2008, as queixas re-
gistradas contra as construtoras nos Procons triplica-
ram: foram 9.584 só em 2011. A principal reclamação 
é o atraso na entrega.

Li que futuros moradores de um condomínio na 
Tijuca, na Zona Norte do Rio, por exemplo, aguardam 
a entrega do imóvel desde abril de 2010.

A qualidade das obras também foi afetada. Outra 
matéria que li informava que moradores de um con-
domínio na Zona Oeste de São Paulo receberam os 
imóveis, de quase R$1 milhão, no prazo, mas ficaram 
quase nove meses sem ligação definitiva com a rede 
de água e esgoto. Enchiam as caixas d’água com 
caminhões-pipa e canalizavam os dejetos sanitários 
para uma fossa séptica.

Imaginem isso, um imóvel de R$1 milhão!
Mas, como já disse, a maioria das queixas é mo-

tivada pelo atraso na entrega dos imóveis. E foi por 
isso que apresentei o projeto de lei para disciplinar 
esse assunto, que é tratado de maneira tímida pela 
legislação em vigor.

Então, Sr. Presidente, senhoras, todos que me 
acompanham agora, a Carta Cidadã afirma caber ao 
Estado a proteção e o direito do consumidor, encargo 
esse de elevada estatura, pois a Carta ainda consagra 
a defesa do consumidor como um dos princípios reito-
res da ordem econômica, que deve se fundar, dentre 
outros aspectos, na valorização do trabalho humano 
e, por consequência, na valorização dos frutos que 
ele proporciona.

Entretanto, a questão da abusividade nos contra-
tos de compra e venda de imóveis está timidamente 
contemplada no Código de Defesa do Consumidor, 
deixando o comprador fragilizado por falta de regras 
específicas que protejam os seus elevados interesses.

A proposição que apresentei prevê uma multa mí-
nima, em caráter compensatório, de 2% sobre o valor 
atribuído ao imóvel às incorporadoras e construtoras 
que não honrarem suas obrigações.

Além disso, proponho a aplicação de multa mo-
ratória mensal de 0,5% sobre o valor total do imóvel, 
devidamente atualizado, na hipótese de a entrega não 
ocorrer na data prevista.

A intenção é compensar minimamente o consu-
midor que não pôde fazer, por exemplo, a sua mudan-
ça na data prevista e precisou até mesmo se valer da 
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caridade, da solidariedade de amigos, de parentes ou 
até mesmo de alugar um imóvel, em virtude do des-
cumprimento do prazo de entrega.

O projeto que submeto a V. Exªs também estipula 
que o prazo de tolerância para atrasos a constar no 
contrato seja de, no máximo, seis meses. Então esta-
mos falando aqui de um radicalismo? Não, já rezando 
em contrato há uma tolerância de seis meses. Quer 
dizer, a partir dos seis meses de tolerância é que co-
meça a valer então a multa.

Já existe um velho ditado que gosto muito de 
usar, Presidente Paim: o tratado antes não é caro. A 
gente costuma ouvir muito isso em todos os níveis da 
nossa sociedade. Então, se está firmado no contrato, 
se a empresa com toda a sua planilha, com todo o 
seu planejamento, estipula uma data para entregar o 
imóvel e ainda tem uma tolerância de seis meses, não 
vejo esse projeto como radical, que quer punir mais, 
prejudicar as construtoras. Não! Mas estamos falando 
aqui do direito do consumidor.

Então, o projeto dá seis meses de prazo, isso já 
constado no contrato, e também com igual prazo de 
antecedência o comprador deve ser informado dessa 
possibilidade. Ou seja, cabe à empresa, dentro da sua 
planilha, do seu cronograma de trabalho, se acontecer 
alguma, se ela previr algum atraso, já deve comunicar 
que esse atraso vai ocorrer. Mas não deve ultrapassar 
os seis meses. Portanto, com seis meses de antece-
dência, a construtora já tem o dever, dentro do seu cro-
nograma de trabalho, de informar ao consumidor que 
pode ocorrer o atraso. E aí ela vai ter mais seis meses 
depois do previsto na entrega para, efetivamente, en-
tregar o imóvel. Se não, ela vai ser realmente multada, 
como prevê o nosso projeto.

Essa situação não é prevista nos contratos. E 
quando muito, as penalidades, eventualmente esta-
belecidas para o fornecedor, não são suficientes para 
compensar os inconvenientes e prejuízos causados 
ao consumidor e por extensão aos seus familiares.

A imposição da penalidade que sugiro preenche, 
portanto, uma lacuna na legislação. Os contratos imo-
biliários normalmente mencionam prazo de tolerância 
em torno de seis meses para eventuais atrasos. Mas 
o que espero ver disciplinadas são as consequências 
desses atrasos, compensando o padecimento de mi-
lhares de consumidores prejudicados, que buscam o 
Judiciário em ações que demoram anos e nem sempre 
alcançando a justa indenização. 

Quanto ao percentual de 2%, é importante desta-
car que esse é o mesmo imposto ao consumidor. Todo 
atraso, toda falta de pagamento, normalmente é puni-
da, no ato, com 2%, às vezes com um dia de atraso. 
Tenho uma fatura de cartão, um boleto qualquer, se 

eu atrasar, não pagar na data do vencimento, no dia 
seguinte já sou punido com 2% e mais juros de mora. 
Então, não estamos falando aqui de uma coisa ab-
surda. É importante destacar que é o mesmo imposto 
que é dado ao consumidor pelo descumprimento de 
suas obrigações. O que faço, agora, é tornar essa re-
gra uma vida de mão dupla. Ainda fazendo alusão a 
ditados populares é aquela história: pau que bate em 
Chico vai bater em Francisco também. É a isonomia, 
no populacho.

Nos últimos oito anos, o volume de empreendi-
mentos imobiliários no Brasil aumentou cerca de vin-
te e cinco vezes, segundo os dados divulgados pela 
indústria da construção civil, fato que merece ser co-
memorado. Mas o número de queixas superou esse 
crescimento, o que é intolerável.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por 
acreditar que a proposta que apresentei aperfeiçoa a 
legislação vigente, que supre lacunas em nosso or-
denamento jurídico e que dá efetividade às garantias 
constitucionais consagradas aos consumidores é que, 
agora, peço, em nome dos milhões de consumidores 
espalhados pelo País, o apoio dos nobres Senadores 
e das nobres Senadoras para que venhamos a aprovar 
esse projeto rapidamente. Queremos que tenha uma 
tramitação bem célere.

Quero aproveitar e dar como lido o discurso no 
qual falo a respeito do Dia do Índio, que vamos come-
morar no próximo dia 21. Aproveito para fazer um apelo 
ao Ministro da Justiça, um apelo candente, um apelo 
caloroso. Estamos na semana do Dia do Índio, dia 21 
de abril vamos comemorar o Dia do Índio, e a Funai 
está sem direção. Então, peço ao Ministro da Justiça 
– porque está na mão dele – a nomeação para a Pre-
sidência da Funai. Seria até um ato bem simbólico que 
na Semana do Índio, depois do Dia do Índio, viesse a 
ser nomeado o Presidente da Funai. 

Presidente Paim, muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR EDUARDO LOPES.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Srªs e Srs. telespectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado.

Servidoras, servidores e visitantes que nos hon-
ram com suas presenças no plenário desta Casa do 
Povo, Internautas que nos acompanham pelas redes 
sociais.

O ensejo das comemorações pelo transcurso do 
Dia do índio, nos convida a uma profunda reflexão so-
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bre a cultura, as tradições e o respeito que devemos 
aos primeiros habitantes do Brasil.

“A história brasileira não celebra um único herói 
indígena - nem aqueles que ajudaram os portugueses 
a conquistar a terra, como o Tupiniquim Tibiriçá, que 
salvou São Paulo em 1562; o Temiminó Arariboia, que 
tomou parte na vitória sobre os franceses em 1567; 
ou o Potiguar Felipe Camarão, que ajudou a derrotar 
os holandeses em 1649.*’, como diz Eduardo Bueno, 
em “Brasil: Uma História - cinco séculos de um país 
em construção”.

Por seu turno, o Marechal Cândido Mariano da 
Silva Rondon, o mais importante herói brasileiro na luta 
pela dignidade dos indígenas e pela igualdade entre 
brancos e índios, afirmou: 

“Temos para com os índios grande dívida con-
traída desde os tempos de nossos maiores que lhes 
foram invadindo os territórios, devastando a caça, fur-
tando o mel, para não falar em males muito maiores, 
mais graves, vergonhosos e infames”.

“Morrer se preciso for; matar nunca” foi o lema 
de vida e de trabalho do Marechal Rondon em toda 
sua trajetória em benefício do povo brasileiro, dos in-
dígenas, da integração nacional, da defesa de nosso 
território e das comunicações e do desenvolvimento 
econômico e social do Brasil.

A Constituição Federal estabelece, no artigo 231, 
que “São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os di-
reitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.”

A situação precária de muitas comunidades in-
dígenas, exploradas e abandonadas, demonstra que 
existe grande abismo entre a letra da lei e a realida-
de social e econômica dos indígenas em nosso País.

Necessitamos de medidas urgentes, reais e efi-
cazes que possam garantir a dignidade, o respeito que 
os indígenas merecem, pois o Brasil tem uma grande 
dívida social, não apenas em relação aos negros e aos 
excluídos da sociedade, mas principalmente para com 
os indígenas, como primeiros habitantes deste Brasil.

O Brasil é visto na comunidade internacional 
como uma nação que tem a capacidade de aceitar o 
estrangeiro, de respeitar o outro, por ser um país pací-
fico, que respeita a diversidade racial, cultural, social, 
política e religiosa.

Não há dúvida de que nossa maior riqueza é 
exatamente o nosso povo, nossa gente diversa e mis-
cigenada, tendo o português, o índio e o negro como 
matrizes étnicas e culturais, como afirmava o saudoso 
Senador e Antropólogo Darcy Ribeiro.

Ao tratar do assunto indígena, não podemos 
esquecer o habitat principal de nossas comunidades 
autóctones: a Região Amazônica, que continua objeto 
de cobiça internacional, com interessados nas imensas 
riquezas minerais existentes no subsolo das reservas 
indígenas e na maior biodiversidade do Planeta.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o Brasil precisa garantir aos primeiros habitantes do 
País o direito a habitar em paz, com segurança, dis-
pondo de um espaço vital necessário para a sobrevi-
vência, para a preservação da identidade e da cultura, 
com o respeito que devido é a todos os seres humanos.

O Parque Indígena do Xingu completa mais de 
50 anos com a maior parte de sua área preservada, 
no entanto, os quase 6 mil índios, de 16 etnias, que 
ali habitam, vivem preocupados com o desmatamen-
to que cerca toda a área do Parque. O desmatamento 
afetou os rios e a caça, que está cada vez mais difícil.

Tenho plena convicção de que o Senado Federal 
não faltará no cumprimento de sua missão constitu-
cional, e saberá encontrar os meios necessários para 
assegurar aos nossos irmãos indígenas uma vida mais 
digna, mais segura, com a paz que merecem os pri-
meiros habitantes do Brasil.

Finalizo minha fala com um apelo candente ao 
senhor Ministro da Justiça: senhor Ministro, promova a 
escolha do substituto para a presidência da Fundação 
Nacional do Índio, a FUNAI.

Há muito seu atual presidente manifestou o de-
sejo de se afastar do cargo e o retardamento dessa 
escolha só traz prejuízos para as comunidades indí-
genas, haja vista que, dentre outras missões, cabe à 
fundação a responsabilidade de defender as comunida-
des indígenas; de despertar o interesse da sociedade 
nacional pelos índios e suas causas; e de gerir o seu 
patrimônio e fiscalizar suas terras, impedindo ações 
predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e 
quaisquer outras que ocorram dentro de seus limites 
e que representem um risco à vida e à preservação 
desses povos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, 
Líder Eduardo Lopes, do PRB.

Neste momento, passamos a palavra, por permuta 
com o Senador Ivo Cassol, ao Senador, ex-Governador 
Ricardo Ferraço, do nosso querido Espírito Santo. Foi 
Vice-Governador, mas assumiu, por diversas vezes 
como Governador.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Senador Paulo Paim, Presidente em exercí-
cio desta sessão, em meio a tantas lides, a tantos em-
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bates, a tantos conflitos, como é absolutamente natural 
no nosso dia a dia, no mundo da política em que todos 
nós exercemos nossas convicções, em alguns conflitos 
somos vitoriosos em tantos outros não alcançamos a 
vitória, mas ainda assim mantemos a nossa disposição 
para o trabalho e mantemos o nosso compromisso em 
continuar representando e correspondendo à expecta-
tiva dos nossos contribuintes, da nossa sociedade, de 
todos aqueles e aquelas que confiaram o seu voto para 
que nós pudéssemos, aqui do Senado, representar o 
nosso Estado, representar o nosso País, dar a nossa 
contribuição ao debate nacional.

É com muita alegria, Sr. Presidente, que, em 
meio a tantos conflitos, em meio a tantos debates, ve-
nho à tribuna do Senado Federal para registrar uma 
homenagem a um dos jornais mais conhecidos, mais 
importantes do meu Estado, um jornal que, ao longo 
do tempo, tem se reinventado, tem acompanhado o 
desenvolvimento, que tem se modernizado no tempo, 
um jornal nascido na minha cidade, cidade que co-
mecei a minha trajetória política como vereador ainda 
no ano de 1982.

Pois bem, foi na minha cidade, na cidade de Ca-
choeiro de Itapemirim que assisti ao nascimento do 
jornal Folha do Espírito Santo, que completa, neste 
mês de abril, 15 anos de trabalho, 15 anos de luta, 15 
anos de superação e de resistência. É o primeiro, Sr. 
Presidente, jornal diário fora da capital, é o primeiro 
jornal diário do interior do Espírito Santo. 

A nossa querida Folha do Espírito Santo tem sede 
na minha cidade de Cachoeiro, mas não apenas tem 
a sua abrangência limitada ao Município de Cachoei-
ro. Ela tem uma importância muito grande em toda a 
região sul do Espírito Santo, sendo um importante ve-
ículo na formação da opinião pública, na discussão de 
temas que são do absoluto interesse de toda a região 
sul do Espírito Santo. 

Ela tem debatido, de forma corajosa, de forma 
independente, os assuntos que dizem respeito ao dia 
a dia das pessoas e tem sido um veículo importante 
de discussão do desenvolvimento econômico e social 
de toda a região sul do meu querido Estado do Espí-
rito Santo. Não importa se o sul da montanha, se o 
sul da planície, se o sul das cidades ou se o sul das 
regiões mais rurais, a Folha do Espírito Santo, que faz 
neste mês de abril 15 anos de fundação, tem tido uma 
participação das mais relevantes, sobretudo por sua 
independência, pela sua construção crítica ao longo 
da sua história e da sua existência.

Uma característica que marca o seu início foi e 
é um projeto inovador, um projeto inovador e corajoso. 
Para se ter uma ideia do dinamismo da Folha do Es-
pírito Santo, basta aqui dizermos que, durante cinco 

anos, não satisfeita com uma edição diária, ela teve 
inclusive duas edições diárias: uma edição matutina e 
uma edição vespertina. No momento em que a Internet 
ainda não alcançava e não tinha a grande relevância 
que tem, como que antevendo a necessidade da infor-
mação em tempo real, a Folha do Espírito Santo, por-
tanto, pela manhã lançava um jornal com notícias e à 
tarde atualizava essas notícias, nesse período em que 
a informação em tempo real, Presidente Paim, ainda 
não era uma ferramenta em que se pudesse acessar a 
informação, como hoje acolhida por mais de 50% dos 
brasileiros, que através da Internet acessam informa-
ção em tempo real. Então, ela teve a capacidade de 
se antever no tempo, de se antecipar no tempo. E por 
isso a sua capacidade de ousar, a sua capacidade de 
ser empreendedora, sempre preocupada em levar a 
informação adequada e correta ao seu leitor.

Em muito pouco tempo, fez história e faz história 
no nosso jornalismo. Antenada com os novos tempos, 
em que a informação ganha cada vez mais agilidade, 
foi também o primeiro diário eletrônico do Estado do 
Espírito Santo. Sob o comando firme e competência 
do jornalista e empresário Jackson Rangel, soube con-
quistar os leitores com a marca da credibilidade, da 
confiança e da independência. Foi e é fundamental para 
a democratização da informação em meu Estado. Os 
mesmos passos são agora seguidos pela publicação 
semanal (do grupo) da revista Leia, leitura hoje indis-
pensável entre os capixabas que necessitam aprofun-
dar seu conhecimento e sua informação não apenas 
daqueles fatos que são importantes para o nosso dia 
a dia, mas o entretenimento, a cultura; enfim, uma re-
vista absolutamente diversificada, com boa qualidade 
e com boa impressão.

Não existe cidadania plena sem veículos de co-
municação sólidos e independentes. É a força da im-
prensa, é o seu espírito crítico, é a sua capacidade 
de formação de opinião que sustentam a liberdade 
democrática e a participação popular. Esse é o papel 
que a Folha do Espírito Santo vem cumprindo à risca 
com todo o seu profissionalismo.

Ao empresário Jackson Rangel, fundador da Fo-
lha, ao nosso querido Jackson Júnior, que comanda 
a revista Leia, à equipe de jornalistas e técnicos que 
fazem da Folha um jornal que orgulha a todos nós ca-
pixabas, meus sinceros parabéns pelos seus primeiros 
15 anos de uma vida devotada à informação, à boa in-
formação, à informação livre, à informação crítica. Por-
tanto, aqui do Senado, eu faço o registro dos 15 anos 
do jornal Folha do Espírito Santo, por tudo o que tem 
representado na formação de nosso Estado e por tudo 
o que tem representado na região sul do meu Estado.
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Mas ouço, com prazer, o eminente Senador Edu-
ardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Ricardo Ferraço, quero aqui expressar 
minha solidariedade aos cumprimentos que V. Exª faz, 
tão merecidos, à Folha do Espírito Santo. V. Exª retratou 
o histórico desse jornal, desse meio de comunicação 
tão importante no Estado do Espírito Santo. Mas eu 
gostaria também, Senador Ricardo Ferraço, tendo em 
conta que ainda na tarde de hoje eu aqui fiz um pro-
nunciamento – o Senador Paulo Paim foi inclusive um 
dos que me apartearam e é testemunha do fato de que 
o Senador Jorge Viana, assim como a Senadora Ana 
Amélia, comentaram– acerca da minha preocupação 
de não terem sido aprovados, seja o parecer do Se-
nador Benedito de Lira, seja o voto em separado de 
V. Exª que, no meu entender, apresentou a proposta 
mais condizente com os passos na direção de maior 
racionalidade e enxugamento. Avalio que, inclusive na 
direção, por exemplo, do que expressou o Senador 
Pedro Simon, porque como V. Exª, no seu parecer e 
no seu voto, mencionava a continuidade de medidas 
de enxugamento relativas a estudos que poderiam ser 
feitos pela Mesa Diretora, pela Diretoria Geral, seja na 
área da polícia, na área da Interlegis, na área da saú-
de, assim por diante... Aí aconteceu o que todos nós 
testemunhamos, V. Exª insistiu com o Presidente Euní-
cio Oliveira para que ele fizesse a verificação nominal. 
Ele preferiu não fazê-la, mas, no aparte do Senador 
Jorge Viana – o Presidente Paulo Paim é testemunha 
–, ele afirmou uma vez e reiterou que havia votado nos 
dois votos. Primeiro no relatório do Senador Benedito 
Lira que, uma vez rejeitado, ele, então, avaliou como 
importante votar favoravelmente ao voto em separado 
de V. Exª. Por que estou trazendo isso em aparte a V. 
Exª? Porque acabo de aqui ler qual foi o resultado da 
votação registrada pela Secretaria da Comissão de 
Constituição e Justiça. Aqui está, no parágrafo final, o 
resultado: “Rejeitado o relatório do Senador Benedito 
de Lira, foram vencidos os Senadores Benedito de Lira, 
Jorge Viana, Inácio Arruda, Romero Jucá, Francisco 
Dornelles, Magno Malta e Lobão Filho”. Prossegue: 
“Rejeitado o voto em separado do Senador Ricardo 
Ferraço, votam vencidos os Senadores Ricardo Fer-
raço, Aloysio Nunes Ferreira, Marta Suplicy, Eduardo 
Suplicy, Alvaro Dias e Armando Monteiro. Designado o 
Relator do vencido, Senador Pedro Taques, que conclui 
pela rejeição do projeto”. Ora, não está aqui registrado 
o voto do Senador Jorge Viana. Como todos nós ali 
testemunhamos, quando estavam para ser votados os 
dois pareceres, o Senador Pedro Simon saiu. Acredito 
que também tenham saído – e isso é até fácil verificar 
– o Senador Antonio Carlos Valadares e o Senador 

Magno Malta. Mas, no mínimo, Senador Ricardo Fer-
raço, tivesse sido registrado o voto do Senador Jorge 
Viana. E eu acabo de telefonar para S. Exª: “Estou 
estranhando que o seu voto aqui reiterado não foi re-
gistrado”. Se tivesse sido registrado, teria havido, no 
mínimo, sete votos versus os outros sete. No mínimo, 
o Senador Eunício Oliveira teria que então desempa-
tar, se é que não deu sete a seis em favor do parecer 
de V. Exª. Há pouco, conversei com o Senador Jorge 
Viana, tendo notado isso. E vou pedir muito atencio-
samente ao Senador Eunício Oliveira que ele possa 
estar atento. É possível que tenha cometido um deslize 
na contagem e não observou a mão levantada do Se-
nador Jorge Viana. Isso poderá até ser observado. A 
TV Senado, ao focalizar a imagem, quem sabe tenha 
registrado esse voto? Pelo menos, o Senador Jorge 
Viana aqui disse e reiterou que votou a favor do voto 
em separado de V. Exª, o que não foi registrado. Para 
sanar a dúvida, é claro que teria sido bom a verifica-
ção nominal, mas o Presidente preferiu não fazê-lo. 
E eu agora fiquei com essa dúvida. Então, achei por 
bem compartilhar com V. Exª. Quem sabe podemos 
dialogar com o Senador Eunício Oliveira se porventu-
ra estiver confirmado, pela palavra do Senador Jorge 
Viana, que não foi computado o voto que ele afirmou 
e reiterou que tinha dado. Mas não está aqui registra-
do. Então, eu queria transmitir isso a V. Exª, que tanto 
se empenhou para elaborar bem, depois de tanto ter 
estudado o voto em separado da Reforma Administra-
tiva, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Senador Eduardo Suplicy, realmente, não foi um fi-
nal feliz. Foi um final carregado de frustração e de de-
cepção, porque, na prática, nós poderíamos tudo, nós 
poderíamos aprovar o meu parecer, se assim enten-
dessem os Srs. Senadores, como o melhor. Porque o 
meu parecer, depois de muitos meses de estudo... V. 
Exª presidiu não apenas a última subcomissão, mas 
V. Exª foi membro da comissão no mandato anterior, 
em que esse tema foi debatido. E nós estamos deven-
do uma satisfação à sociedade, porque essa é uma 
promessa que a Casa assumiu com a opinião pública, 
inclusive tendo contratado a Fundação Getúlio Vargas 
para que assessorasse os Senadores e pudesse indi-
car a melhor ou as melhores alternativas.

As instituições, não importa se públicas ou pri-
vadas, mundo afora, precisam ser refundadas à luz 
da nova e atual dinâmica das demandas sociais. E é 
preciso que nós tenhamos essa consciência, ou seja, 
o Senado não é propriedade de nenhum de nós, in-
dividualmente. O Senado não é propriedade de seus 
trabalhadores. O trabalho é propriedade do contribuin-
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te brasileiro, e nós precisamos estar antenados para 
aquilo que tem manifestado o contribuinte brasileiro.

Chamo a atenção para algumas questões, Sena-
dor Paim: como pode o Senado brasileiro custar três 
vezes mais do que custa o Senado francês?

Então, foi nessa dimensão que nós fizemos um 
trabalho muito detalhado.

O meu parecer sinalizava uma possibilidade de 
economia de até R$185 milhões por ano, uma expressi-
va contribuição que a nossa Casa daria ao contribuinte 
brasileiro. O Senador de Lira apresentou a sua propos-
ta, e também o seu parecer sugeria, indicava, concluía 
por uma economia de até R$155 milhões por ano.

Os Senadores podiam fazer a opção por um ou 
por outro. Agora, fazer a opção por nenhum dos dois, 
rejeitar de plano os dois, sem que uma alternativa fosse 
colocada para que os Senadores pudessem debater, 
esse me parece ter sido o pior dos mundos e o pior 
dos caminhos que foi escolhido.

Então, V. Exª traz uma informação muito impor-
tante. Para evitar essa dúvida, eu, ao final, pedi verifi-
cação de votação, para que os Senadores pudessem 
expressar sua votação pessoal, como aliás aconteceu 
na primeira votação. E não teríamos de estar hoje aqui 
dirimindo dúvidas sobre essa que é uma questão mui-
to importante que estamos debatendo e que, segu-
ramente, agora, a Mesa Diretora terá de decidir com 
a conclusão da Comissão de Constituição e Justiça.

Mas concordo com V. Exª que devemos procurar 
o diálogo e o entendimento com o Senador Eunício, 
que tem sido extremamente democrático e atencioso; 
tem permitido que o contraditório se estabeleça em 
questões divergentes na comissão, para que possamos 
suscitar o melhor entendimento, a melhor transparên-
cia dessa que é uma questão que, seguramente, não 
morre aqui. Nós precisaremos continuar estudando e 
debatendo esse tema, e agora precisamos, de fato, 
que a Mesa Diretora da Casa indique o caminho por 
que vai optar em razão da decisão que adotou o con-
junto dos Senadores que, àquele momento, estavam 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Mas quero, de fato, também agradecer aqui todo 
o apoio que, na condição de relator, recebi de V. Exª 
como nosso presidente, dirigindo os trabalhos com 
equilíbrio, com sensatez, com correção, permitindo 
que chegássemos aonde chegamos. E nós chega-
mos ao final, mas, lamentavelmente, a comissão, em 
lugar de decidir por um ou por outro, decidiu rejeitar 
os dois. E aí criou uma condição inusitada; quer dizer, 
uma condição e uma situação surreais, quando pode-
ríamos estar aqui hoje comemorando avanços, passos 
importantes na direção de reestruturarmos as funções 
administrativas aqui no Senado.

De modo que agradeço o aparte de V. Exª, mas 
agradeço mesmo a forma como conduziu os trabalhos, 
como nosso presidente na subcomissão que trabalhou 
detidamente durante meses, para que pudéssemos 
oferecer ao Plenário um caminho. E aí o Plenário faria 
a opção de acordo com o juízo de valor de cada um 
dos Srs. Senadores.

Ouço V. Exª, de novo, com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ape-

nas para agradecer e cumprimentá-lo pelo seu exce-
lente trabalho, Senador. Espero que o Senador Eunício 
Oliveira possa considerar isso, ele que tem procurado 
agir com bom senso e imparcialidade. Muito obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O Senador Eunício tem, de fato, agido com absoluta 
correção. Tem coordenado os trabalhos da Comissão 
de Constituição e Justiça e, portanto, tem merecido 
os nossos registros de elogio, pela forma democráti-
ca, correta, atendendo àquilo que prescreve o nosso 
Regimento Interno.

Então, deixo aqui este registro, porque não é fá-
cil. Em alguns momentos, o clima é tenso, o estresse 
se estabelece, e aí é necessário que a condução se 
dê com muito equilíbrio. O nosso Presidente Eunício 
Oliveira tem assim conduzido ao longo desse período 
em que eu tenho a condição e a oportunidade de par-
ticipar da Comissão de Constituição e Justiça.

Muito obrigado Sr. Presidente.
Muito obrigado Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Ricardo Ferraço.
Todos nós lamentamos a decisão tomada lá hoje.
É um trabalho de cinco ou seis anos, inclusive 

da Fundação Getúlio Vargas, que acabou resultando 
em nada. Zero.

Os dois relatórios foram derrotados.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Amorim, 

como Líder.
V. Exª dispõe de 20 minutos, Senador.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sendo bem objetivo como procuro ser nos meus pro-
nunciamentos, com certeza, não utilizarei todo tempo 
que me está sendo concedido.

Agradeço.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto a esta 

tribuna para homenagear a Universidade Tiradentes.
A Universidade Tiradentes do meu Estado, Unit 

– onde fui aluno, com muito orgulho, fazendo lá a gra-
duação de bacharelado em Direito –, que muito tem 
contribuído ao longo de sua trajetória para o desenvol-
vimento de meu Estado, do Estado de Sergipe.
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Essa história de sucesso teve início nos idos de 
1962, a partir da visão empreendedora do Prof. Jouber-
to Uchôa de Mendonça, que, de maneira competente 
e obstinada, transformou, ao longo desses 50 anos, a 
educação no nosso estado.

Começou com o Colégio Tiradentes. Contudo, 
oferecer o ensino universitário era mais que um projeto, 
era um sonho. Sonho este que se tornou realidade e, 
em julho de 1972, com o projeto Faculdades Integradas 
Tiradentes aprovado pela Presidência da República e 
pelo Ministério da Educação. Daí em diante o cresci-
mento foi inevitável, pujante.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje a Unit 
é, sem sombra de dúvidas, uma grande universidade, 
sendo a segunda maior instituição de ensino superior 
na região. Já formou mais de 37 mil profissionais e 
possui hoje cerca de 30 mil alunos em seus cursos de 
graduação, pós-graduação, tecnológicos e a distância. 
Oferta ainda, entre outros, quadros de mestrados e dou-
torados, todos renomados. Com moderna infraestrutura 
de ensino instalada em seus campi, seja de Aracaju, 
Estância, Itabaiana e Propriá, a Unit tem, por exemplo, 
uma das maiores redes de bibliotecas do Nordeste, Sr. 
Presidente, com cerca de 230 mil volumes.

A Unit foi a primeira instituição, em Sergipe, cre-
denciada pelo MEC para oferecer ensino a distância, 
e, graças a esse passo, cidadãos espalhados em 70% 
do território sergipano passaram a ter acesso ao en-
sino superior sem ter que sair dos seus Municípios.

A universidade mantém também vários projetos 
de extensão que garantem às comunidades economi-
camente desfavorecidas atendimentos gratuitos nas 
mais diversas áreas.

Além do papel fundamental no desenvolvimento 
na educação formal no Estado de Sergipe e do com-
promisso social, a Universidade Tiradentes investe na 
preservação da memória do nosso Estado, o Estado 
de Sergipe. Prova disso é o Memorial de Sergipe, Sr. 
Presidente, um dos acervos mais ricos da nossa his-
tória e da nossa cultura, com cerca de 16 mil peças, 
entre fósseis, utilitários, documentos, fotos e registros 
de momentos históricos importantes.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na condição de 
egresso do curso de Direito da Universidade Tiraden-
tes, gostaria de parabenizar a todos que fazem a Unit 
e dizer do orgulho em tê-la como referência de quali-
dade em educação no Nordeste e nosso País. E tenho 
certeza de que o orgulho que sinto é compartilhado 
por todos nós, sergipanos.

Gostaria ainda de parabenizar, Sr. Presidente, 
outra renomada instituição de ensino do meu Estado, 
que é o Colégio Graccho Cardoso, que completa 60 
anos de fundação. Esta importante instituição de ensi-

no vem formando gerações ao longo da sua existência 
e é, sobretudo, um patrimônio que também faz parte 
da nossa cultura e da nossa educação do nosso povo, 
da nossa gente.

Deixo aqui registrada a minha admiração aos 
fundadores e aos educadores estancianos, que são 
Antônio Ayres e Alzira Lobão Ayres, e os meus cum-
primentos a todos que compõem a instituição, por 
meio do Sr. José Silva de Souza, da pedagoga Lalia 
Lobão Ayres Souza e do professor Abelardo Neto, 
nosso amigo.

Cito, Sr. Presidente, ainda, Leonel Brizola, quando 
diz: “A educação é o único caminho para emancipar 
o homem. Desenvolvimento sem educação é criação 
de riquezas para alguns privilegiados”.

Antes de finalizar, Sr. Presidente, quero agora fa-
lar não de um assunto que me agradou, mas que, ao 
contrário, entristeceu-me muito; sem nenhum medo de 
errar, daquela que é a maior angústia do povo brasilei-
ro e, com certeza, do povo sergipano: a saúde pública 
– a saúde pública do nosso País e do nosso Estado.

Ontem, o Jornal Nacional mostrou o sofrimento, a 
angústia por que passam as mães, sobretudo aquelas 
que dependem de uma maternidade pública para tra-
zerem ao mundo seus filhos. São mães que procuram 
atendimento, que batem à porta, muitas vezes fechada, 
de canto em canto, de maternidade em maternidade.

O Jornal Nacional mostrou com detalhes o sofri-
mento que essas mães passam, a angústia que essas 
famílias passam e a angústia, também, dos profissio-
nais de saúde.

Pior, Presidente, do que uma má remuneração, 
com toda a certeza – como profissional do SUS, como 
médico, como anestesiologista, trabalhei boa parte da 
minha vida no SUS, numa maternidade –, é uma má 
condição de trabalho. E, infelizmente, isso ainda acon-
tece em muitos cantos do nosso País.

Essa é uma condição inaceitável. É preciso ter a 
saúde como prioridade, qualquer que seja o governo, 
da esfera federal, estadual ou municipal. Somos todos 
brasileiros. Temos uma das maiores e piores cargas 
tributárias do planeta e merecemos uma saúde muito 
mais digna.

Infelizmente, essas mazelas acontecem em mui-
tos cantos. Em Sergipe, isso não tem sido diferente.

Então, Sr. Presidente, quero aqui ser solidário 
aos muitos profissionais, especialmente àquelas mães. 
Não é só na questão da maternidade, mas em muitas 
outras áreas relacionadas à saúde pública.

É necessário, mais do que isso, é urgente que 
o Poder Público tome uma atitude efetiva para uma 
resolução imediata e para que os novos brasileiros 
venham a este mundo com muito mais dignidade. E 
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não estamos falando apenas daqueles que virão ao 
mundo, mas também daquelas que são mães e que 
merecem ter suas vidas continuadas. 

Então, é muito lamentável que governos ainda 
não entendam que saúde pública é essencial, é fun-
damental e deve ser uma coluna de sustentação de 
qualquer governo, seja ele de que esfera for.

Obrigado, Sr. Presidente, procurei ser objetivo.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Amo-
rim, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim. 
V. Exª dá demonstração e sensibilidade, o compro-
metimento...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Fora do microfone) – Uma correção: sou o Eduardo 
Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Minhas desculpas, Senador Eduardo 
Amorim, acho que a confusão se deve ao fato de V. 
Exª haver retornado recentemente ao nosso convívio, 
para nossa alegria. 

V. Exª manifesta todo seu compromisso e toda 
sua sensibilidade relativamente à saúde pública, que 
é seu dever pessoal. V. Exª, ao longo de seu mandato, 
tem sido um Senador presente, vem lutando perma-
nentemente e atuando nessa direção. Cumprimento 
V. Exª pela manifestação e reitero minhas desculpas 
pelo equívoco cometido, Senador Eduardo Amorim.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Tranquilo. 

Obrigado por suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Passo a palavra ao eminente Senador 
Paulo Paim, que fará uso da palavra por cessão do 
eminente Senador Blairo Maggi.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Ricardo Ferraço, eu vou tentar ser breve. Sintetizarei 
aqui meus pronunciamentos.

O primeiro pronunciamento que faço é uma aná-
lise dos prejuízos que sofreram os brasileiros e as 
brasileiras em função de uma série de planos econô-
micos dos governos. Lembro aqui do plano econômico 
de 1987; outro plano de 1989; outro plano econômico 
de 1990; outro plano econômico de 1991, e ainda de 
recursos extraordinários. 

Trago este debate à tribuna do Senado, Sr. Presi-
dente, porque é lamentável que muitos desses poupa-
dores vão perder o direito. O direito já prescreveu para 

muitos, pois, de acordo com o Código Civil de 1916, o 
prazo prescricional para acionar a Justiça e o cidadão 
poder reaver esses valores, seus direitos devidos pelas 
instituições financeiras, são de 20 anos. Aí, muitos já 
prescreveram e outros vão prescrever.

Por isso é que, Sr. Presidente, e aí o eixo do meu 
pronunciamento, porque não vou aqui argumentar o 
que foi cada plano, venho à tribuna novamente com 
esse tema para lembrar que tenho aqui, no Senado, um 
projeto de lei ainda de 2007, o PLS nº 299, que tem o 
objetivo de alterar o Código Civil, fixando, não em 20 
como é hoje, mas em 30 anos o prazo prescricional 
para o exercício da pretensão dos concorristas de re-
aver das instituições do Sistema Financeiro Nacional a 
correção de valores de depósitos de qualquer natureza. 

Essa proposição, Sr. Presidente, que beneficia 
os correntistas, está na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, na CCJ, aguardando ainda a in-
dicação de um relator. Já faz três anos que está lá e 
não tem relator.

Por isso, Sr. Presidente, para que possamos 
construir uma lei atual, fortalecendo os brasileiros e as 
brasileiras, reparar os danos causados por decisões 
de governos passados, é verdade, e os prejuízos que 
ocasionaram, prejudicando muitos e muitos brasilei-
ros e brasileiras, é que eu peço a aprovação desse 
projeto, atentando para essas questões que vão, na 
verdade, garantir direitos de homens e mulheres que 
foram prejudicados – repito – por planos de 1987, de 
1989, de 1990, de 1991, e recursos extraordinários.

Quero também, Sr. Presidente, nessa mesma li-
nha de registro, e espero depois que V. Exª considere 
na íntegra os meus pronunciamentos, dizer que todos 
sabem o carinho que tenho pelos autistas, pelas famílias 
e pessoas que militam nessa área. Por isso, eu quero, 
mais uma vez, destacar que, no último fim de semana, 
de 14 a 15 de abril, aconteceu no Rio Grande do Sul, 
em São Leopoldo, o fórum Os Direitos das Pessoas 
com Autismo: quais são e como buscar a sua efetiva-
ção, de que eu era um dos palestrantes, não pude estar 
presente, mas fiz questão de informá-los, no discurso 
que mandei por escrito, que eu pediria a V. Exª, que 
está no exercício da Presidência, que colocasse nos 
Anais da Casa, registrasse o resultado desse impor-
tante seminário, repito, Os Direitos das Pessoas com 
Autismo: quais são e como buscar a sua efetivação.

O evento alcançou relevância estadual e nacio-
nal, em prol da causa das pessoas com autismo e 
suas famílias.

O Fórum contou com 212 participantes proceden-
tes de 22 municípios, na sua grande maioria familiares 
de pessoas com autismo, que, num momento bonito, 
entraram frutífero diálogo com palestrantes, modera-
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dores e painelistas, apontando caminhos, inclusive 
fortalecendo um projeto que nós aprovamos na Co-
missão de Direitos Humanos e no Plenário que, nes-
se momento, encontra-se na Câmara dos Deputados.

Entre os destaques, figuraram expoentes de pro-
jeção nacional, com vasto saber e experiência na luta 
pela efetivação dos direitos das pessoas com defici-
ência, no caso, os autistas.

O Fórum iniciou com palestra para todos os exce-
lentes juristas presentes. Lembro o Dr. Alexandre José 
da Silva, Assistente de Promotoria da Justiça de São 
Leopoldo, que falou sobre direito, cidadania e pesso-
as com deficiência. Lá foi fortalecida, Sr. Presidente, 
a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
casualmente também de nossa autoria, que seria eixo 
do debate que eu faria lá e que ainda se encontra na 
Câmara dos Deputados, há mais ou menos cinco anos.

Sr. Presidente, o material aqui é riquíssimo em 
conteúdo, apontando caminhos. Pediria a V. Exª que 
considerasse registrado na íntegra, para que constasse 
nos Anais da Casa esse grande seminário lá realizado.

Sr. Presidente, também gostaria de fazer mais 
dois registros. 

Esteve hoje, aqui – uma questão típica do meu 
Rio Grande –, uma comitiva da 12ª Festa Nacional do 
Chimarrão, a chamada Fenachim, que acontecerá do 
dia 03 a 13 de maio, na cidade de Venâncio Aires, no 
Rio Grande do Sul. 

Esteve conosco, Sr. Presidente, um grupo formado 
pela rainha da festa, a Srtª. Letícia Eduarda; a Princesa 
Juliana e também a Princesa Lichelli; o Presidente da 
Festa e Vice-Prefeito Municipal Giovane Ferquetti, do 
PT; o casal coordenador da comissão social da festa, 
Ricardo e Rose; o Pedro, do Chimarródromo. 

Importante destacar que o Presidente de honra 
das atividades da Fenachim é o Prefeito de Venâncio 
Aires, o Sr. Airton Luiz Artus, do PDT. 

A primeira Fenachim aconteceu em 1986. Na 6ª 
edição ela ganhou o slogan “Uma festa com sabor do 
Rio Grande”. Além do chimarrão, a festa proporciona 
a tradição culinária e amostras culturais e musicais 
para os turistas de todo o Brasil que deslocam para lá.

Termino este registro, dizendo que acompanha-
ram essa comitiva que veio ao Senado hoje à tarde 
amigos da cidade de Pinhal Grande. Destaco aqui, 
também do meu Rio Grande, o nome do Prefeito Nilvo 
Antonio Lago; o vice-Prefeito, Selmar Roque e o Ve-
reador Lorenço Scapin. Meus cumprimentos a todos. 
Bom roteiro na sua missão política aqui em Brasília.

E ainda aproveitando meu tempo, Sr. Presidente, 
eu sempre disse que acreditava que o Supremo Tri-
bunal Federal ia decidir favorável ao aposentados e 
pensionistas quanto ao instituto da “desaposentação”. 

Esse instituto vai ser fundamental para combate o 
famigerado fator previdenciário. Pelas informações que 
me chegam essa é a tendência do Tribunal Superior. O 
Supremo Tribunal Federal tem uma tendência a assegu-
rar aos trabalhadores do regime geral o mesmo direito 
dos servidores públicos, ou seja, que eles possam se 
“desaposentar” optando, no futuro, pela aposentadoria 
que eles entenderem melhor, se resolverem renunciar 
à primeira e que se faça um novo cálculo baseado no 
tempo de contribuição que ele estaria acumulando do 
antigo e do trabalho atual.

Eu que estou agora na Comissão do Orçamento, 
fui estudar, com muito cuidado, a Lei de Diretrizes Orça-
mentária de 2013 e percebi que está lá já consagrado 
R$49,1 bilhões como prevenção, nessa lei tão impor-
tante, caso o Supremo decida, como é a tendência, 
fortalecer e garantir o Instituto da “desaposentação”. 
Pelas contas do Governo 480 mil assegurados, que 
trabalham já aposentados, teriam o direito a trocar de 
benefício. Naturalmente estou torcendo. Entendo que 
o instituto da “desaposentação” é uma arma podero-
sa para acabar com o famigerado fator previdenciário. 

Eu avisava o Governo, já há muito tempo: o fator 
previdenciário daria um gasto em torno de R$4 bilhões, 
se o Governo tivesse assimilado na época em que eu 
propus; mas poderá ter agora que garantir R$49,1 
bilhões. E eu acho mais do que justo. Por isso, estou 
aqui rezando para que o Supremo garanta o instituto 
da “desaposentação”, como está previsto já, inclusive 
com verba na peça orçamentária. Depois dessa lição, 
o Governo vai ver, então, que é melhor mesmo acabar 
com o fator previdenciário.

Senador Ricardo Ferraço, por que eu falo tanto 
nesse fator previdenciário? Eu estou com um boletim 
aqui, editado por quem? Pelo Ministério da Previdên-
cia. O que é que diz o boletim do Ministério da Previ-
dência? “Fator previdenciário não alcança o objetivo 
de retardar aposentadorias”. O fator reduziu o valor 
das aposentadorias e benefícios, em média, em 31%. 
A mulher chega a perder 50%.

Parece-me que quem ler esse boletim vai anali-
sar, Senador Capiberibe, que fui eu que fiz esse bo-
letim, que é tão duro – é do Ministério da Previdência 
– quanto ao fator, que chega a me ganhar em algumas 
justificativas aqui: tem que se acabar mesmo com o 
fator; que não resolve nada; não retardou as aposen-
tadorias. Bom, se tudo isso é verdadeiro, e a gente 
não está isolado aqui no Senado... Quando eu digo 
isolados falo dos Senadores, porque os Senadores 
aprovaram, por unanimidade o fim do fator; aprova-
ram e mandaram para a Câmara. Está lá na Câmara. 
Então, não é só o Senado que já percebeu há muito 
tempo isso. O Ministério da Previdência, nesse boletim 
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– editado pelo Ministério da Previdência, está toda a 
fonte aqui –, deixa muito claro que não há mais motivo 
nenhum. Então, se o Ministério da Previdência quer, o 
Senado quer, a Câmara, pelo que eu sei, quer, a peça 
orçamentária, pelo que eu vi aqui, também reconhece, 
tanto que aponta já recursos no valor de R$46 bilhões 
para o instituto da “desaposentação”...

Meu querido amigo Marco Maia, fica aqui um 
apelo do teu amigo Paim: coloque em votação o pro-
jeto do Senado para a gente resolver essa questão de 
uma vez por todas.

Eu deixo registrado, não vou ler na íntegra, por-
que os argumentos são aqueles que eu repito aqui 
quase todos os dias. Então, não vou ler de novo. Mas 
está aqui dizendo que o famigerado fator prejudica, traz 
prejuízo, não resolve nada, é só prejuízo para o Minis-
tério e, principalmente, para os trabalhadores. E ainda 
chega a dizer: “Mantendo o fator, em 2050, quando a 
estimativa é de que serão 64 milhões de idosos, nós 
teremos mais problemas ainda na Previdência”. E por 
quê? Porque é aquilo que eu dizia: com o instituto da 
“desaposentadoria”, o cidadão se aposenta; tudo bem, 
em vez de ganhar R$2 mil, ganha R$1 mil; só que ele 
volta a trabalhar . E daí ele trabalha uns anos a mais 
e pede a “desaposentadoria” do primeiro, aposenta-se 
pelo segundo, ganha salário integral e ainda ganhou 
tantos da previdência. 

Então, mais uma vez, meus amigos do Governo, 
eu sei que é o Planejamento que resolve, eu sei que é 
a Fazenda que resolve, mas o Ministro Garibaldi está 
com a razão ao publicar esse boletim. Vamos acabar 
com esse fator de uma vez. É melhor para todo mundo, 
inclusive para o Governo, que agora vai ter que arcar 
com o instituto da “desaposentadoria”.

Por fim, Sr. Presidente, para concluir, quero só di-
zer que recebi hoje no meu gabinete a Frente Nacional 
em Defesa dos Territórios Quilombolas, representada 
pelo Sr. Roberto Vieira Ortiz, Sr. Wilson Marques da 
Rosa e o Sr. Pernambuco de Lima. Lá no meu gabinete, 
eles trouxeram um documento referente às questões 
quilombolas. Com esse documento estão pedindo que, 
de forma definitiva, o Supremo reconheça o decreto 
apresentado pelo Presidente Lula que permite a regu-
lamentação definitiva das terras quilombolas. 

Recebi também do Deputado Carrion Júnior, do 
PCdoB, um abaixo-assinado, em nome da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, com a assinatura de 
35 Deputados Estaduais, contra a ação direta encami-
nhada ao Supremo pelo PFL na época, hoje DEM. Eles 
são contra o Decreto nº 4.887, de 2003, do Presidente 
Lula, que regulamenta o procedimento para identifi-
cação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades quilombolas.

Quero dizer, por fim, que vou deixar aqui o docu-
mento que me foi entregue pelo Deputado Carrion e 
pelos outros líderes. E aqui no documento – não vou 
ler, porque não há necessidade –, Presidente Ricardo 
Ferraço e Senador Capiberibe, eles apenas manifes-
tam toda a sua indignação com aqueles que querem 
derrubar o decreto do Presidente Lula, que apenas 
garante o reconhecimento da terra dos quilombolas. 
Tem direito? Tem ou não tem. O decreto só garante 
isso. Como é a mesma questão dos povos indígenas 
em muitos dos nossos Estados.

Eles fazem aqui a argumentação, mostrando a 
indignação contra a Adin. E fazem um apelo para que 
o Supremo, então, reconheça o decreto do Presidente 
Lula, que já encaminhou uma série de reconhecimento 
das terras dos quilombolas e deve continuar fazendo, via 
Incra, via Ministério correspondente à reforma agrária.

Concluo dizendo, Sr. Presidente, que recebi da 
comunidade negra do Morro Alto este livro que conta 
a história dos quilombolas naquela região. É um belo 
livro que busca contar, ao povo brasileiro, a história 
dos quilombolas, especificamente nesse caso. Morro 
Alto: Historicidade, Identidade e Territorialidade. O livro 
é muito bem escrito. Teve o patrocínio, inclusive, das 
universidades do Rio Grande do Sul. Mostra o quanto 
esses homens e mulheres lá trabalharam. 

Falo com tranquilidade desse caso de Morro Alto 
porque levei a Comissão de Direitos Humanos para 
fazer uma audiência pública lá dentro de Morro Alto. 
Fizemos uma bela audiência pública. Quero dizer que 
ouvi as duas partes: os agricultores não negros e os 
quilombolas negros que também trabalham na terra. O 
que eu percebi? Os agricultores só querem que haja, 
então, uma indenização pela terra que na época eles 
também receberam. Como eu levei lá setores do Go-
verno, percebi que há essa boa vontade. Que haja a 
devida indenização, com a devida comprovação, para 
que os quilombolas possam ficar, com tranquilidade, 
na terra a que tem direito.

Concedo um aparte ao Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Sena-

dor Paim, as conquistas de direito dos povos originários, 
dos povos indígenas, de afro-brasileiros, representam 
uma longa luta durante todo o século XX. Finalmente, 
se lhes foi reconhecendo alguns direitos, entre eles o 
direito às terras ancestrais. É a mesma coisa para os 
povos indígenas e também para os afro-brasileiros. 
São raros os direitos que, até hoje, mantêm uma so-
ciedade com enorme discriminação na representação 
do poder e na representação econômica. Aqui mesmo 
nesta Casa, temos uma representação majoritária das 
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comunidades europeias, descendentes de europeus. 
Essa decisão do Supremo já refletiu porque está ha-
vendo um retrocesso, neste momento, uma paralisação, 
no reconhecimento das terras quilombolas e também 
das terras indígenas, porque se aguarda a decisão do 
Supremo. Então, quero juntar a minha voz e prestar 
solidariedade a essa população sofrida, a esses bra-
sileiros sofridos, que ajudaram a construir este País e 
que hoje correm o risco de perder direitos que levaram 
séculos para conquistar. Muito bem, quero parabenizá-
-lo e dizer que estamos juntos nessa luta. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) Muito obri-
gado Senador Capiberibe.

A sua voz como ex-Governador e como Senador 
da República fortalece esse povo que apenas quer 
que o decreto do Presidente Lula, tão aplaudido e tão 
reconhecido por todos nós, seja cumprido, que está 
em pleno vigor.

Há uma ação no Supremo, que não foi votada, 
queremos que a Adin seja recusada e que o decreto 
seja cumprido na íntegra, até porque no próprio Es-
tatuto da Igualdade Racial nós aqui do Senado e da 
Câmara referendamos o decreto do Presidente Lula.

Era isso. 
Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, desejo trazer a tribuna desta Casa Legislativa 
um tema muito importante: os prejuízos sofridos pelos 
cidadãos brasileiros nos seus depósitos em cadernetas 
de poupanças, decorrentes dos Planos Econômicos. 

Planos esses mal sucedidos advindos de uma 
época em que o país vivia sob o assombro da inflação.

Em 1987, foi o Plano Bresser, em 1989, o Plano 
Verão, em 1990, o Plano Collor I e em 1991, o Plano 
Collor II. 

Estes índices de correção, provenientes destes 
planos econômicos, geraram prejuízos aos poupado-
res, sendo que, o próprio Judiciário entende que parte 
das perdas são ilegais.

O Poder Judiciário também tem o entendimento, 
que muitos cidadãos poupadores e que foram lesados 
pelos Planos Econômicos, têm direito à devida correção 
dos valores depositados nas cadernetas de poupança.

Algumas instituições financeiras questionam de-
cisões de segunda instância, como exemplo:

“...decisão do Colégio Recursal Cível da Comarca 
de Ribeirão Preto (SP), que manteve sentença favo-
rável a uma poupadora que moveu ação de cobrança 
para receber a diferença entre o valor creditado em sua 

caderneta de poupança e a variação do IPC de abril 
de 1990 (44,80%), mais juros contratuais capitalizados 
mensalmente de 0,5%.”(Fonte: VP/EH)

A partir dessa repercussão geral, dois Recursos 
Extraordinários foram propostos e estão na pauta do 
Supremo Tribunal Federal, são eles: RE 631.363 e o 
RE 632.212, ambos se referem aos Planos Collor I e 
II (de 1990 e 1991), especificamente.

Os Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212, 
estiveram na pauta do STF, do dia 12 de abril de 2012, 
sendo que foi deferido o pedido do Banco Central do 
Brasil para adiar o julgamento.

Mas, para muitos destes poupadores, o direito 
já prescreveu, pois de acordo com o Código Civil de 
1916, o prazo prescricional para acionar a justiça e 
reaver estes valores devidos pelas instituições finan-
ceiras é de 20 anos. E outros tantos valores prescre-
verão em breve.

Sr. Presidente!
É por isso que trago novamente ao debate esta 

questão e lembro que tenho aqui no Senado um Pro-
jeto de Lei de 2007, o PLS 299!

O objetivo da proposição é alterar o Código Ci-
vil, fixando em trinta anos o prazo prescricional para 
o exercício da pretensão dos correntistas em reaver, 
das instituições do sistema financeiro nacional, a cor-
reção de valores de depósitos, de qualquer natureza.

Esta proposição está na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, a CCJ, aguardando que seja designado 
um Relator, desde o ano passado.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos e reparar os danos causados por decisões 
de governos passados e que prejuízos ocasionaram, 
prejudicando muitos cidadãos brasileiros, é que pre-
cisamos atentar para estas questões e propor ações 
de correção.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no último final de semana, 14 e 15 de 
abril, aconteceu em São Leopoldo, no Rio Grande do 
Sul, o Fórum “Os direitos das pessoas com autismo: 
quais são e como buscar sua efetivação”, evento que 
alcançou significativa relevância em prol da causa das 
pessoas com autismo e suas famílias. 

O Fórum contou com 212 participantes proceden-
tes de 22 municípios, na sua grande maioria familiares 
de pessoas com autismo, que entraram em frutífero 
diálogo com palestrantes, moderadores e painelistas. 

Entre estes, figuraram expoentes de projeção 
nacional, com vasto saber e experiência na luta pela 
efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.
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O Fórum iniciou com uma palestra – por todos 
os juristas presentes classificada como brilhante - de 
Alexandre José da Silva, Assistente de Promotoria de 
Justiça de São Leopoldo/RS, sobre “Direito, cidadania 
e pessoas com deficiência”. 

Este também é o título do Volume 3 da série Ca-
dernos Pandorga de Autismo I (72 páginas), distribuí-
do gratuitamente aos participantes, juntamente com o 
Volume 4 da mesma séria e do mesmo autor, intitulado 
“Os direitos das pessoas com deficiência – ênfase em 
autismo: uma tabela de direitos, textos legais e casos 
de jurisprudência” (56 páginas).

Ainda na primeira manhã do evento, os partici-
pantes assistiram ao vídeo “Um dossiê sobre o autismo 
no Rio Grande do Sul – abril de 2012. 

O abismo entre os direitos assegurados em lei e a 
realidade das pessoas com autismo e de suas famílias”. 

O vídeo, com 85 minutos de duração, reuniu depoi-
mentos de 48 familiares de pessoas com autismo, que 
relatam experiências vividas em 14 municípios gaúchos. 

Esta coletânea de depoimentos causou forte 
impacto, indignação e revolta, ao expor que o Poder 
Público, em todos os níveis e esferas, descumpre sua 
obrigação de assegurar a efetivação dos direitos mais 
elementares das pessoas com autismo, em todas as 
áreas: educação, saúde e as diversas dimensões da 
assistência social. Esse descumprimento revelou-se 
generalizado e sistemático. 

Os painelistas de outros estados da União mani-
festaram-se surpresos com o fato de o Rio Grande do 
Sul, um Estado com tão favoráveis condições sócio-
-econômicas no âmbito do contexto nacional, executar 
tamanha agressão aos direitos humanos como a que 
se evidenciou nos depoimentos. 

Acentuaram, também, os mesmos painelistas, 
que a realidade escancarada pelos depoimentos dos 
familiares gaúchos é, sem dúvida, a mesma em todos 
os estados da Federação, e até pior em certas regiões. 

A realidade desvelada mostrou-se ainda mais 
preocupante, ante a evidência do vasto desinteres-
se das autoridades federais, estaduais e municipais, 
de providenciar capacitação adequada para habilitar 
profissionais da educação, da saúde e da assistência 
social para atenderem pessoas com autismo.

Atuaram como moderadora e moderadores do 
evento a Procuradora de Justiça, Dra. Maria Regina 
Fay de Azambuja, o Juiz de Direito e Professor Dr. Ingo 
Sarlet, e o Secretário Executivo da Fundação Luterana 
de Diaconia, Dr. Carlos Bock.

Às e aos painelistas fora dada a incumbência de 
reagir ao vídeo de depoimentos, oferecendo às famí-
lias de pessoas com autismo sugestões e orientações 
visando à busca pela efetivação dos seus direitos. 

Os familiares presentes sentiram-se imensamente 
respeitados, ao perceberem que as e os painelistas, 
sem exceção, estudaram criteriosamente o texto dos 
depoimentos (que lhes fora enviado com antecedência) 
e se esmeraram ao extremo por oferecer sugestão de 
atitudes e ações. Produziu-se, a partir daí, um inten-
so clima de compreensão, solidariedade, confiança, 
apoio e afeto entre todas as partes, que foi a nota do-
minante do Fórum.

Como painelistas atuaram, no Painel I: Marisa 
Furia Silva (São Paulo), mãe de uma pessoa adulta 
com autismo e Presidente da Associação Brasileira de 
Autismo – ABRA e o sociólogo Santos Fagundes, que 
é meu assessor; no Painel II: a Promotora de Justiça, 
Dra. Mara Cristiane Job Beck Pedro e o Desembar-
gador Dr. Francesco Conti (ambos do Rio Grande do 
Sul); no Painel III: as defensoras públicas Dra. Patrícia 
Magno (Rio de Janeiro) e Dra. Renata Flores Tibyriçá 
(São Paulo); e no Painel IV: Berenice Piana de Piana, 
mãe de um jovem com autismo e Presidente da Asso-
ciação em Defesa do Autista – ADEFA (Rio de Janeiro) 
e o destacado ativista Ulisses Costa, pai de um jovem 
com autismo (Rio de Janeiro).

Por ocasião do Painel I foi projetada uma men-
sagem que eu enviei, gravada em vídeo, aos partici-
pantes do Fórum. 

Em seguida foi lido o discurso que fiz no dia 2 de 
abril, aqui no Senado, sobre o Dia Mundial da Cons-
cientização sobre o Autismo. 

A última tarde do evento foi de articulação, en-
caminhamentos e conclusões. Destacamos algumas 
manifestações que indicam a tendência geral do pú-
blico presente:

– A convicção unânime de que “temos que nos 
unir para conseguir o que queremos”.

– O estímulo à formação de associações de pais 
nas diversas regiões e, na sequência, de coligações 
maiores em níveis estadual e nacional. 

– O amplo apoio à formação de uma confedera-
ção nacional de associações.

– As recomendações às associações: oferecer 
esclarecimentos sobre autismo às autoridades muni-
cipais; atuar junto aos conselhos municipais compe-
tentes; atuar junto ao Orçamento Participativo; ofere-
cer esclarecimentos e orientação às escolas; oferecer 
orientação e prestar apoio específico às famílias de 
pessoas com autismo; equipar-se com um corpo jurídico 
para dar suporte às suas demandas mais complexas; 
buscar a ação coletiva para conquistas a longo prazo 
(políticas públicas, leis); para questões imediatas, a 
ação individual pode ser mais eficiente; na busca de 
soluções, atuar preferencialmente pela via política; 
manter acompanhamento e fiscalização por parte das 
famílias e associações.
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Sobre o vídeo de depoimentos: levá-lo ao conhe-
cimento de todas as autoridades (Executivo, Legislativo 
e Judiciário), em todos os âmbitos (municipal, estadu-
al e federal); divulgá-lo, em segmentos, no You Tube.

Compromisso de lutar em conjunto: pela efeti-
vação das demandas por diagnóstico precoce e tra-
tamento adequado; por cursos de capacitação em 
autismo, fornecidos ou bancados pelo Estado, para 
profissionais das áreas da educação, saúde e assis-
tência social;pelas casas lares; pela desburocratização 
do fornecimento gratuito de medicamentos; para que 
a realidade do autismo seja incluída na formação es-
colar em todos os níveis.

Sr. Presidente, a frase mais citada e repetida no 
Fórum, por familiares e painelistas, foi a manifestação 
de Alexandre Auler (Erechim/RS): “O Poder Público fala 
para nós que não tem verba. Quando eu tenho que pa-
gar imposto, não interessa se não tem verba, tem que 
pagar. Então, onde estão os direitos que nós temos?”

A organização do Fórum foi assumida pela As-
sociação Pandorga, de São Leopoldo/RS, com apoio 
e participação das seguintes associações co-irmãs: 
Associação Aquarela Pró-Autista (Erechim/RS), Asso-
ciação de Amigos, Mães, Pais de Autistas e Relaciona-
dos Com Enfoque Holístico – AMPARHO (Pelotas/RS), 
Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Vale do 
Sinos – AMA/VS (Vale do Sinos/RS), Associação de 
Pais e Amigos do Autista de Santa Maria – QUIRÓN 
(Santa Maria/RS), Associação dos Pais do Centro 
Especializado em Atendimento Multidisciplinar e Edu-
cacional (Rio Grande/RS) e Associação Gota D´Água 
(Bento Gonçalves/RS). Estas 7 associações estão 
congregadas desde outubro de 2011 num movimento 
denominado Rede Gaúcha Pró-Autismo. 

Importante decisão foi tomada, no encerramento 
do Fórum, a respeito da campanha de assinaturas pela 
aprovação imediata do Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência na Câmara Federal, iniciada em 8 de outubro 
de 2011 e realizada com forte apoio e envolvimento 
das associações ligadas à Rede Gaúcha de Autismo. 

Até a data do Fórum, quase 18 mil assinaturas 
tinham sido recolhidas, em todo o País. 

Ficou decidido que se procederá de imediato ao 
encerramento da campanha. Simultaneamente buscar-
-se-á a adesão de outras associações de pais e amigos 
de pessoas com autismo, de todo o Brasil. 

Essa adesão se dará pelo encaminhamento de 
ofícios de apoio, a serem entregues ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Marco 
Maia, juntamente com as assinaturas recolhidas pela 
Rede Gaúcha Pró-Autismo, se possível ainda no mês 
de abril. A ideia desta busca de adesão foi gestada 
juntamente com Berenice Piana de Piana, Presidente 
da ADEFA, e ganhou o apoio imediato de Marisa Furia 
Silva, Presidente da ABRA.

Dando continuidade ao Fórum, o grupo gestor da 
Rede Gaúcha Pró-Autismo reunir-se-á em 26 de maio 
próximo em São Leopoldo/RS para encaminhar ações 
conjuntas decorrentes do Fórum. 

Outros familiares e associações, ainda não vin-
culados à Rede, foram convidados e asseguraram 
sua presença na reunião de 26 de maio, para, desta 
forma, ajudar a ampliar significativamente a força do 
movimento. 

Outras famílias e associações, também de outros 
Estados, estão cordialmente convidadas a comparecer 
à reunião do dia 26 de maio, na busca por dignidade 
e melhor qualidade de vida para as pessoas com au-
tismo e suas famílias.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, uma comitiva da 12ª Festa Nacional do 
Chimarrão (Fenachim), que acontecerá do dia 3 (três) 
até 13 (treze) de maio, na cidade de Venâncio Aires, 
no Rio Grande do Sul, esteve aqui no Senado Federal 
no dia de hoje. 

O grupo estava assim formado: rainha Letícia 
Eduarda e princesas Juliana e Lichele. O presidente 
da festa e vice-prefeito municipal Giovane Viquert/PT, 
o casal coordenador da Comissão Social da festa Ri-
cardo e Rose e Pedro do Chimarródromo. Importante 
destacar que o presidente de honra da Fenachim é o 
prefeito de Venâncio Aires, Sr. Airton Luis Artus/PDT.

A 1ª Fenachim aconteceu em 1986. Na sexta edi-
ção, ela ganhou o slogan ‘Uma festa com o sabor do 
Rio Grande’. Além do chimarrão, a festa proporciona 
tradicional culinária e amostras culturais e musicais 
para os turistas e amigos que por lá estarão. 

Sr. Presidente, registro também a presença dos 
amigos da cidade de Pinhal Grande, também lá do meu 
Rio Grande do Sul: Nilvo Antonio Lago (Prefeito/PP), 
Selmar Roque (Vice-Prefeito/PT) e Lorenço Scapin 
(Vereador/PP). Eles estão aqui na capital para pleitear 
ações de interesses do município.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Frente Nacional em Defesa dos Territó-
rios Quilombolas representada pelo senhor Roberto 
Vieira Ortiz, senhor Wilson Marques da Rosa e o se-
nhor Pernambuco de Lima estiveram em meu gabinete 
solicitando o apoio referente as questões Quilombolas 
e tão tratadas nos meus mandatos e debatidas na Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

Recebi do Deputado Carrion o abaixo assinado 
com assinatura de trinta e cinco deputados estaduais 
do Rio Grande do Sul, contra a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 3239, apresentada pelo Partido 



13408 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

da Frente Liberai (PFL, atual Democratas/DEM) contra 
o Decreto n° 4.887/2003, que regulamenta o procedi-
mento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por rema-
nescentes das comunidades dos quilombos. O relator 
é o ministro Cezar Peluso.

Fui presenteado pelo grupo com O livro chamado 
“ Comunidade Quilombola de Morro Alto, que retrata a 
história, os costumes e a forma de resistência do povo 
guerreiro que são os quilombolas.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inseridos de acordo com o art. 210, in-
ciso I do Regimento Interno) 

O governo acendeu o sinal vermelho com a pos-
sibilidade de o STF (Supremo Tribunal Federal) aprovar 
a troca de aposentadoria neste ano.

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, en-
viada para apreciação no Congresso, a Previdência 
Social já estima um gasto de R$ 49,1 bilhões caso a 
chamada “desaposentação” tenha vitória no julgamento 
dos ministros do Supremo.

Pelas contas do governo, 480 mil segurados que 
trabalham teriam direito a trocar o benefício por um 
maior, incluindo novas contribuições.

O relatório também prevê que o governo teria mais 
de um ano para pagar todas as revisões, conforme os 
aposentados fossem ganhando na Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Eminente Senador Paulo Paim, V. Exª 
será atendido na forma regimental em todas as suas 
manifestações, em todos os seus pleitos.

Dando continuidade à sessão, convidamos para 
fazer uso da palavra o eminente Senador João Capi-
beribe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, trago aqui 
uma notícia que apareceu hoje no Consultor Jurídico, 
cuja manchete é “Receita Fantasiosa – PSB questio-
na lei de orçamento público no Amapá no Supremo 
Tribunal Federal”. É dito:

O PSB (Partido Socialista 
Brasileiro) ajuizou Ação Direta de Incons-
titucionalidade no Supremo Tribunal Fe-
deral, sob a relataria do Ministro Ricardo 
Lewandowski, contra a Lei da Assembleia 
Legislativa nº 1.617/2012, que fixa o orça-
mento público anual do Estado. Segundo o 
Partido, a Assembleia Legislativa do Amapá 
fez alterações que aumentavam os valores 
previstos no projeto.

O PSB pede a concessão de liminar para 
suspender a eficácia da norma sob o argumen-
to de que o Executivo do Amapá já foi obriga-
do a efetuar repasses complementares com 
base no orçamento alterado pela Assembleia, 
comprometendo as necessidades concretas do 
Estado. Outro repasse deverá ser feito no dia 
20 de abril, o que, segundo o PSB, ‘agravaria 
ainda mais o dano já produzido’.

De acordo com o Partido, dentre as alte-
rações realizadas por emenda parlamentar, a 
mais drástica foi o aumento superior a R$469 
milhões na estimativa de receita do Estado 
para o ano de 2012.

Essa é uma questão conhecida de quem foi Go-
vernador. Nesta Casa, há vários Senadores que ocu-
param o Governo dos seus Estados e que tiveram 
grandes embates com as Assembleias Legislativas 
em relação ao orçamento. Mas a lei que fixa os orça-
mentos públicos é clara. O Legislativo não pode au-
mentar despesa, salvo se indicar a fonte para cobrir 
essas despesas. Portanto, R$469 milhões de receita 
previstos pela Assembleia Legislativa poderão ou não 
acontecer ao longo de 2012. Essa é a grande questão 
que vamos ver mais à frente, continuando com a no-
tícia do consultor jurídico:

“A partir dessa estimativa de receita fan-
tasiosa [porque ela foi criada a partir de pre-
sunção], o Poder Legislativo criou um amplo 
conjunto de novas previsões de despesa, mui-
tas delas relacionadas à atuação do Poder 
Executivo’” afirma a ação.

O PSB também afirma que a nova receita 
‘produz um aumento substancial no quinhão a 
ser repassado aos demais poderes e ao Minis-
tério Público’. Como resultado, o Partido aponta 
a ‘produção de déficit’, a ‘impossibilidade de 
cumprimento de deveres constitucionais’ e ‘de 
cumprimento do cronograma de investimento 
previsto para o ano’ [de 2012].

É evidente que, se prevalecerem esses gastos 
a mais, será impossível cumprir obrigações firmadas 
pelo Executivo com toda a sociedade, incluindo aí os 
investimentos. E, caindo os investimentos, caem os 
empregos, e cai o desenvolvimento do Estado.

Continuo a leitura:

Na ação, o Partido conta que o projeto 
de orçamento público elaborado pelo Poder 
Executivo do Amapá foi encaminhado à As-
sembleia Legislativa no dia 31 de julho do 
ano passado. Em 26 de dezembro, às véspe-
ras do início do exercício financeiro de 2012 
[um dia depois do Natal], a Assembleia teria 
comunicado ao Executivo as emendas feitas 
ao projeto. Alegando violação ao interesse 
público e inconstitucionalidade, o Governador 
Camilo Capiberibe, que é filiado ao PSB, ve-
tou integralmente o projeto, que acabou sendo 
promulgado pela Assembleia Legislativa com 
a Lei Estadual nº 1.617/2012.

Para o Partido de [Camilo] Capiberibe, 
as alterações realizadas pela Assembleia Le-
gislativa violam diversos dispositivos consti-
tucionais, como o princípio da separação dos 
Poderes, o princípio republicano, regras bási-
cas do sistema orçamentário, princípios que 
vedam a realização de despesa sem dotação 
orçamentária correspondente, bem como dis-
positivos constitucionais que vedam a conces-
são de créditos ilimitados e que estabelecem 
condições e limites rígidos ao poder de emenda 
parlamentar em matéria orçamentária.

Essas são informações da Assessoria de Impren-
sa do Supremo Tribunal Federal. Essa Ação Direta de 
Inconstitucionalidade leva o nº 4.760.

A expectativa da sociedade no Amapá é a de 
que prevaleça o orçamento que atenda à saúde, que 
atenda à educação, que atenda à infraestrutura e que 
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restabeleça essas relações entre o Executivo e o Le-
gislativo, cada ente com sua função específica em leis 
muito claras que já existem depois de décadas ou, eu 
diria, depois de séculos em nosso País.

Portanto, a expectativa nossa é a de que, o mais 
rápido possível, o Supremo Tribunal Federal, por meio 
do Ministro Relator, restabeleça o orçamento e a de 
que a vida pública de nosso Estado, o Governo possa 
retomar suas atividades que se encontram seriamente 
prejudicadas por um orçamento que considerou a pos-
sibilidade de arrecadar a mais R$469 milhões, o que, 
certamente, não deverá ocorrer, até porque estamos 
em um ano de crise econômica, que afeta, pelo baixo 
desempenho da economia, a arrecadação. E também 
há os estímulos promovidos pelo Governo Federal, 
como a redução do IPI, um dos impostos que compõe o 
Fundo de Partição dos Estados. Com a redução do IPI, 
reduz-se também a parcela dos Estados Federados, 
e, com isso, estagna-se a arrecadação dos Estados. 
Consequentemente, dificilmente, haverá esses R$469 
milhões, fantasiosos, que a Assembleia Legislativa está 
prevendo arrecadar neste ano.

Se não há arrecadação, se não há financeiro, 
não pode haver despesa. Assim reza a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, uma lei que, aos poucos, vem 
sendo cumprida. Toda lei no nosso País tem um tempo 
de maturação, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabeleceu uma relação diferente do Governo. Fui 
Governador do meu Estado, Senador Ferraço, quando 
não havia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o 
Executivo fazia uma previsão de gastos infinitamente 
superior à sua arrecadação, gastava o que não tinha, 
o que era motivo de crises permanentes. Com isso, 
eram contraídas dívidas astronômicas, que não po-
deriam ser honradas. Com o advento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, os governos não podem gastar 
mais do que arrecadam. Ainda assim, boa parte dos 
governantes insiste em descumprir essa Lei, princi-
palmente nos últimos anos de mandato, provocando 
grande transtorno aos governantes que assumem os 
seus mandatos, como ocorre no caso do Amapá, cujo 
governante recebeu um Estado com uma dívida astro-
nômica de mais de R$1,7 bilhão, mais da metade do 
Orçamento anual de 2011.

Portanto, a nossa expectativa é a de que, o mais 
rápido possível, o mais prontamente possível, o Minis-
tro Lewandowski analise o pleito do Partido Socialista 
Brasileiro, da Executiva Nacional do nosso Partido, e 
se manifeste, repondo a situação original do orçamento 
público do Amapá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Capiberibe. 

Desejo que V. Exª e que o Partido Socialista Brasileiro 
sejam bem-sucedidos nessa legitimada ação em favor 
do interesse público.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 110, DE 2012 

Altera os arts. 4º e 8º da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, para permitir 
a dedução, em dobro, da base de cálculo 
do imposto de renda da pessoa física, de 
encargo por dependente acometido das 
doenças que especifica.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar acrescido de § 2º com a 
seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo 
único: 

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º A quantia a que se refere o inciso 

III do caput deste artigo será considerada em 
dobro no caso de dependente portador de sín-
drome de Down, neurofibromatose ou doença 
de von Recklinghausen, esclerose tuberosa, 
doença de Huntington, autismo e esquizofrenia, 
comprovada na forma do regulamento.” (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, passa a vigorar acrescido de § 5º, com 
a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º A quantia a que se refere a alínea c 

do inciso II do caput deste artigo será conside-
rada em dobro no caso de dependente porta-
dor de síndrome de Down, neurofibromatose 
ou doença de von Recklinghausen, esclerose 
tuberosa, doença de Huntington, autismo e 
esquizofrenia, comprovada na forma do re-
gulamento.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O § 1º do art. 145 da Constituição Federal dispõe 
que, sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte.
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Ainda que a função principal do tributo seja a de 
carrear recursos ao Estado para que possa promover 
o bem comum, a imposição deve também cumprir a 
função social de levar os que podem mais a contribuir 
em maior proporção, em benefício da satisfação das 
necessidades dos que podem menos.

A diretriz constitucional representa opção clara 
do legislador constituinte quanto aos critérios de jus-
tiça social que devem informar o sistema tributário, e 
não é por mero acaso que ela associa a capacidade 
econômica com o caráter pessoal do contribuinte. 

Pessoas que tenham o mesmo nível de renda 
podem, não obstante, ter capacidade contributiva di-
ferente, em razão dos encargos de família e demais 
características de vida. O imposto de renda é o im-
posto pessoal por excelência e o que melhor permite 
o cumprimento do comando constitucional. Assim, por 
exemplo, a personalização do imposto é dada pela 
consideração do número de dependentes, despesas 
com educação e com saúde, contribuição a fundos 
de aposentadoria etc. no momento de calcular o im-
posto a pagar. 

Entre os parâmetros de personalização eleitos 
pelo legislador ordinário figura, atualmente, a possi-
bilidade de retirar da base de cálculo do imposto de-
terminada importância para atender a encargos com 
dependentes do contribuinte. Essa importância é fixa 
e padronizada, mas nada impede que o critério seja 
refinado para que se considere que, entre os depen-
dentes, há aqueles que, por algumas características, 
representam encargo de família maior que outros.

Vale dizer que, em razão de tais características 
específicas dos dependentes, a capacidade contribu-
tiva do contribuinte é afetada significativamente. Reco-
nhecer esse fato nada mais é que respeitar a diretriz 
constitucional.

Neste projeto, propomos que seja considerada 
em dobro a dedução relativa a dependente afetado 
por uma de várias patologias crônicas graves e prati-
camente incuráveis, que sacrificam a renda familiar por 
exigir tratamento especializado em matéria de saúde, 
educação, transporte, acompanhamento etc.

Para o que se propõe, não há que falar em re-
núncia de receita. Trata-se de adequar o critério de 
personalização do imposto segundo recomenda a 
Constituição. Não haverá, em consequência da lei, 
tratamento discriminatório ou especial para ninguém, 
já que a norma terá caráter geral, valendo para todos 
os contribuintes.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

Altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas físicas e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
....................................................................................

Art. 4º. Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência mensal do imposto de renda poderão 
ser deduzidas: 

 I - a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei 
nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990;

 II – as importâncias pagas a título de pensão 
alimentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusi-
ve a prestação de alimentos provisionais, de acordo 
homologado judicialmente, ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 III - a quantia, por dependente, de: (Redação 
dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 a) R$ 132,05 (cento e trinta e dois reais e cinco 
centavos), para o ano-calendário de 2007; (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

 b) R$ 137,99 (cento e trinta e sete reais e noven-
ta e nove centavos), para o ano-calendário de 2008; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 c) R$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais 
e vinte centavos), para o ano-calendário de 2009; (In-
cluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

d) R$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta 
e nove centavos), para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

e) R$ 157,47 (cento e cinquenta e sete reais e 
quarenta e sete centavos), para o ano-calendário de 
2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

f) R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos), para o ano-calendário de 
2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

g) R$ 171,97 (cento e setenta e um reais e noventa 
e sete centavos), para o ano-calendário de 2013; (In-
cluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e se-
tenta e um centavos), a partir do ano-calendário de 
2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

 IV - as contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

 V - as contribuições para as entidades de previdên-
cia privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
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do contribuinte, destinadas a custear benefícios com-
plementares assemelhados aos da Previdência Social;

 VI - a quantia, correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria 
e pensão, transferência para a reserva remunerada 
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito público inter-
no ou por entidade de previdência privada, a partir do 
mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, de: (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

 a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e ses-
senta e nove centavos), por mês, para o ano-calendário 
de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois 
reais e oitenta e um centavos), por mês, para o ano-ca-
lendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e qua-
tro reais e cinqüenta e nove centavos), por mês, para 
o ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

 d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e quinze centavos), por mês, para o ano-
-calendário de 2010; (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 528, de 2011) Produção de efeitos

d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e quinze centavos), por mês, para o ano-
-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, 
de 2011)

e) R$ 1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e um centavos), por mês, para o 
ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, 
de 2011)

f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais 
e onze centavos), por mês, para o ano-calendário de 
2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

g) R$ 1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e se-
tenta e oito centavos), por mês, para o ano-calendário 
de 2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete 
reais e setenta e sete centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2014.(Incluído pela Lei nº 12.469, 
de 2011)

 Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso 
V aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativa a 
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou 
de administradores, assegurada, nos demais casos, a 
dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião 
da apuração da base de cálculo do imposto devido 
no ano-calendário, conforme disposto na alínea e do 
inciso II do art. 8º desta Lei.
....................................................................................

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

 I - de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

 II - das deduções relativas:
 a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá-

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, ser-
viços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias;

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)

 1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário 
de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa 
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-ca-
lendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

 3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta re-
ais e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

 5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta 
e oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta 
e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012; (In-
cluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais 
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-
-calendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)



13416 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

 c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

 1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e 
cinco reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calen-
dário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e 
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário 
de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-ca-
lendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

 d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

 e) às contribuições para as entidades de previ-
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha 
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência 
Social;

 f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusi-
ve a prestação de alimentos provisionais, de acordo 
homologado judicialmente, ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de 
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

 h) (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

 § 1º A quantia correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 

pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qual-
quer pessoa jurídica de direito público interno, ou por 
entidade de previdência privada, representada pela 
soma dos valores mensais computados a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos 
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.

 § 2º O disposto na alínea a do inciso II:
 I - aplica-se, também, aos pagamentos efetu-

ados a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

 II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

 III - limita-se a pagamentos especificados e com-
provados, com indicação do nome, endereço e número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou 
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem 
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser 
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efe-
tuado o pagamento;

 IV - não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

 V - no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário.

 § 3o As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo 
homologado judicialmente ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão 
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da 
base de cálculo do imposto de renda na declaração, 
observado, no caso de despesas de educação, o limite 
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produ-
ção de efeitos)

 § 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)
....................................................................................

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso – Pedro Pullen Parente .
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 Preâmbulo

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
....................................................................................

TÍTULO VI  
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I  
Do Sistema Tributário Nacional

Seção I  
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

 I - impostos; 
 II - taxas, em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de ser-
viços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

 III - contribuição de melhoria, decorrente de 
obras públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão ca-
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os ren-
dimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos. 
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 111, DE 2012

Estabelecer o direito de renúncia à 
prescrição penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 107 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de Dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único:

“Art. 107  ...............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. É assegurado ao acusa-

do o direito de renúncia à prescrição, se feita 
de forma expressa e depois que a prescrição 
se consumar. (NR)

Art. 2º O artigo 61 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa 
a vigorar acrescido do §2º, renumerando-se o atual:

“Art. 61 ..................................................
 ..............................................................
§ 2º. No caso de prescrição da pretensão 

punitiva, o juiz, antes de declarar a extinção 
da punibilidade, deverá intimar o acusado para 
que se manifeste, no prazo de cinco dias, acer-
ca do direito de renúncia à prescrição. (NR)

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

Justificação

No Brasil, o Código Penal estabelece a obrigato-
riedade de a Justiça, ainda que não haja provocação 
do réu ou do Ministério Público, declarar a prescrição 
da ação penal.

Pela prescrição, extingue-se a pretensão puniti-
va do Estado pelo decurso do tempo. Sabemos que a 
consumação da prescrição penal não absolve o acu-
sado, permanecendo no meio social a dúvida sobre a 
autoria ou participação no crime, manchando, assim, a 
reputação do indivíduo que fora acusado injustamente.

No atual sistema, ainda que o acusado deseje 
que o processo prossiga para que haja uma defini-
ção quanto a sua participação em evento criminoso, 
absolvendo-o, isso não é possível, pois a prescrição 
é irrenunciável no Direito Penal.

Por outro lado, homens públicos acusados por 
crimes, notadamente políticos vinculados à Adminis-
tração Pública, ao tempo que se apresentam como 
baluartes da probidade e da moralidade administrativa, 
utilizam-se de manobras processuais tendentes à con-
sumação da prescrição, para que, aos olhos da opinião 
pública, a conclusão do processo tenha ocorrido por 
culpa exclusiva do Poder Judiciário, permitindo-lhes a 
manutenção da máscara do bom moço.

Assim, o objetivo da presente proposta é estabe-
lecer o direito ao acusado de renunciar ao prazo pres-
cricional, com o intuito de obter na Justiça um exame 
de mérito da ação penal, para que o Judiciário, desta 
forma, possa concluir sobre a responsabilidade do 
acusado, a qual, inclusive, pode ser nenhuma.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
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apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado. 
– Senador Eduardo Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

....................................................................................

TÍTULO VIII 
Da Extinção da Punibilidade

Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente;
II - pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais con-

sidera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo 

perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI - pela retratação do agente, nos casos em que 

a lei a admite;
VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos 

em lei.

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

TÍTULO III 
Da Ação Penal

....................................................................................
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, 

se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-
-lo de ofício.

Parágrafo único. No caso de requerimento do Mi-
nistério Público, do querelante ou do réu, o juiz man-
dará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, 
se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco 
dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cin-
co dias ou reservando-se para apreciar a matéria na 
sentença final.

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 13419 



13420 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 13421 



13422 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 13423 



13424 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 13425 



13426 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 324, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, em aditamento ao 

Requerimento nº 237, de 2012, na justificativa do re-
ferido requerimento à alteração no ano do PRS nº 72, 
de 2011, para PRS nº 72, de 2010.

Brasília, 18 de abril de 2011. – Casildo Maldaner. 
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 
será juntado ao processado do Requerimento nº 237, 
de 2012; despachado à Mesa, para decisão; e vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 325, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, em aditamento ao 

Requerimento nº 238, de 2012, na justificativa do re-
ferido requerimento à alteração no ano do PRS nº 72, 
de 2011, para PRS nº 72, de 2010.

Brasília, em 18 de abril de 2011. – Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 
será juntado ao processado do Requerimento nº 238, 
de 2012; despachado à Mesa, para decisão; e vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:



13428 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

REQUERIMENTO Nº 326, DE 2012

Requer VOTO DE APLAUSO à Prefeitu-
ra Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, a 
qual, em razão do Projeto de Modernização do 
Sistema Público de Gestão dos Resíduos Sóli-
dos Urbanos do Município, sagrou-se campeã 
do Prêmio Eco Cidade 2011, classificando-se, 
ainda, entre as 20 melhores ao Prêmio “Me-
lhores Práticas em Gestão Local 2011/2012”,

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, VOTO DE APLAUSO à Pre-
feitura Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, que, 
por ocasião do Projeto de Modernização do Sistema 
Público de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município, consagrou-se como a grande campeã do Prê-
mio Eco Cidade 2011 e classificou-se entre as 20 me-
lhores no prêmio “Melhores Práticas em Gestão Local

2011/2012”.
Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja 

levado ao conhecimento do Exmo. Sr. Prefeito Munici-
pal de Rio Branco, Sr. Raimundo Angelim Vasconcelos, 
e, por seu intermédio, a todos os agentes e entidades 
envolvidos na implantação de tão vitorioso projeto.

Justificação

O Projeto de Modernização do Sistema Público de 
Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de 
Rio Branco, Estado do Acre, teve início no ano de 2005 
com a necessidade da extinção do seu antigo local de 
disposição final de resíduos sólidos, o “lixão”, o qual, 
além de se encontrar com sua capacidade exaurida, 
gerava impactos ambientais negativos à comunidade.

Dentre as ações adotadas pela Prefeitura para 
resolução destes problemas, propôs-se a adoção de 
medidas mitigadoras ao “lixão”, transformando-o em 
aterro controlado e contando com a Construção da 
Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resídu-
os Sólidos Urbanos (UTRE), que, ao ser efetivamente 
implantada, alcançou seus objetivos iniciais, além de 
outros importantes avanços:

1) fortaleceu organizações comunitárias através 
do estabelecimento de parcerias com associações de 
bairros para realização da coleta seletiva;

2) fortaleceu o Programa de Educação Ambiental 
Municipal através da sensibilização, mudança de atitu-
des, valores e comportamento em relação ao destino 
adequado dos resíduos sólidos;

3) preveniu impactos ambientais;
4) diminuiu a exploração dos recursos naturais;
5) diminuiu e preveniu riscos na saúde pública;

6) economizou gastos com a limpeza pública, a 
partir da melhoria do Sistema; e,

7) reduziu a produção dos resíduos sólidos.
A UTRE, atualmente, é visitada por alunos do 

ensino fundamental e vem sendo estudada por univer-
sitários em trabalhos de conclusão de curso, teses de 
mestrado e outras experiências acadêmicas. Além dos 
estudantes, a UTRE recebe visita de vários setores da 
sociedade, não apenas para aprendizado e sensibili-
zação ambiental, mas também por instituições públi-
cas interessadas em reaplicar a experiência, citamos 
aqui os gestores públicos de Ariquemes-RO, além da 
visita de prefeitos e assessores dos Departamentos 
de Madre de Dios e Ucayali, no Peru.

Assim, por ocasião dos extraordinários resulta-
dos alcançados com o projeto, a Prefeitura Municipal 
de Rio Branco é merecedora do “Voto de Aplauso” que 
ora proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. – Sena-
dor Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência encaminhará o voto de 
aplauso solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 327, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssimo 
Sr. Ministro da Fazenda sobre o aumento de ar-
recadação proveniente do Decreto 7.458/2011 
e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda:

1 – Qual foi o excedente nominal de arrecada-
ção, de abril a dezembro de 2011, em decorrência do 
Decreto 7.458/2011, que dobrou a alíquota do IOF 
esperada para 2012;

2 – Qual a queda nominal de arrecadação espe-
rada para 2012 com a edição do decreto 7.632/2011, 
que reduziu a alíquota do IOF;

3 – Qual foi o aumento da renuncia fiscal estima-
da, até 2013, dos PLVs 29/2011, 7/2012 e 8/2012, uma 
vez que, a renúncia estimada nas EMIs enviadas pelo 
Poder Executivo não contemplou o aumento de renún-
cia aprovado pelas emendas do Congresso Nacional;
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4 – Qual o aumento de renúncia fiscal estimado, 
até 2013, das MPs 552 e 556.

Justificação

Há cerca de um ano, o executivo editou o Decre-
to 7.458/2011 para alterar o decreto 6.306/2007 que 
regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mo-
biliários – IOF. A mudança dobrou a alíquota do IOF 
para pessoas físicas de 1,5% para 3% ao ano, com o 
objetivo de reduzir a oferta de crédito no país e, com 
isso, controlar a inflação. Em dezembro, o Decreto 
7.632/2011 reduziu a alíquota em 17 pontos percentu-
ais que passou a vigorar com o valor de 2,4% ao ano. 
Portanto, reduziu também o excesso de arrecadação 
na mesma proporção..

No entanto, o Decreto 7.458/2011 ainda é aponta-
do nas Exposições de Motivos (EMI) das Medidas Pro-
visórias 540, 549, 551,552 e 556 sem haver, por parte 
do Executivo, nenhuma consideração sobre a redução 
de arrecadação decorrente do decreto de dezembro 
de 2011. Mais ainda, a renúncia fiscal apontada pelas 
EMIs das referidas MPs não contempla as emendas 
às MPs convertidas em PLV. 

Ou seja, em um primeiro momento, o aumento 
de renúncia fiscal estava sendo compensado por um 
excedente ainda maior na arrecadação do IOF. Con-
tudo, após o Decreto 7.632/2011, vislumbramos um 
segundo momento em que esse excesso de arreca-
dação se transformou em redução, mas a renuncia 
fiscal, das MPs transformadas em PLVs, continua com 
viés de crescimento. Assim, precisamos avaliar, com 
dados oficiais consolidados, como essas mudanças 
estão impactando o equilíbrio fiscal do estado brasileiro.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares 
para aprovação deste requerimento de informações.– 
Senador Aécio Neves. 

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 328, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos ao jornal A Crítica, 
por estar completando 63 anos de existência, come-
morado no dia 19 de Abril de 2012, bem como seja 

encaminhado o referido voto aos seguintes diretores 
e/ou jornalistas:

• Ritta de Araújo Calderaro -Diretora Presidenta;
• Tereza Cristina Calderaro Corrêa - Vice-Pre-

sidenta;
• Aruana Brianezi - Diretora de Redação; e
• Célio Jr. Editor Executivo. 
Endereço: Avenida André Araújo, 1924 - Aleixo 

-Manaus - AM - CEP:69060-000

Justificação

A Crítica completa, no próximo dia 19 de, Abril, 
segundo a contagem oficial, 63 anos de existência. Des-
de o princípio, vivendo todas as aventuras - e agruras 
- de fazer o maior jornal do Amazonas, que começou 
pequeno, ao lado de Umberto Calderaro Filho, sempre 
esteve a sua esposa, hoje presidente da RCC, Ritta de 
Cássia, uma mulher a frente de seu tempo.

Idealizado por Umberto Calderaro Filho, o jornal A 
Crítica foi fundado em 19 de abril de 1949, antes disso 
Calderaro fez circular de forma precária um jornal que 
ficou conhecido por Onzeorino, uma vez que chega-
va as ruas sempre por volta de 11 horas, para evitar 
a concorrência. Superado este primeiro momento de 
adequação das ferramentas de produção e estabelecido 
o perfil editorial do jornal, o A Crítica deu início ao seu 
compromisso de incentivar o debate, de questionador 
de atos públicos e, sobretudo, de defesa da sociedade.

Neste sentido, o idealizador do matutino cunhou 
o slogan que permanece até hoje, De mãos dadas 
com o povo.

Por buscar valer seus ideais, Umberto Calderaro 
Filho foi, durante a instalação do regime militar no Brasil, 
em 1964, por vezes ameaçado de morte. Superada a 
difícil fase, Calderaro expandiu seus sonhos e fundou 
a TV A Crítica, hoje afiliada a Rede Record e que é 
transmitida a cerca de 50 municípios no Amazonas, e 
ainda a Rádio A Crítica.

Detentor de reconhecimento local e também na-
cional, o jornal foi agraciado, entre outros prêmios, com 
o de melhor jornal do Norte, pela Fundação Ayrton 
Senna, Associação Nacional de Jornais (ANJ), Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert) e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

A homenagem e o reconhecimento são neces-
sários não só para relembrar o idealizador, mas, so-
bretudo para ressaltar a contribuição prestada pelo 
jornal A Crítica na construção da história de Manaus 
e do Amazonas.

O jornalista Umberto Calderaro Filho buscou e 
construiu seu legado, e hoje essa história de 63 anos 
se mistura com a de todo o Amazonas. Foi ele quem, 
muitas vezes, deu voz à sociedade, permitindo que ela 
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manifestasse suas inquietações e dessa forma forjasse 
a identidade do amazonense. Ele buscou fazer e fez 
do jornal A Crítica um instrumento fundamental para 
a construção da Manaus que nós vivemos.

Parabéns a toda equipe do jornal pela qualidade, 
pelos serviços prestados à população e pela presença 
forte no Amazonas e que teve reconhecimento nacio-
nal e as congratulações aos sucessores pela capaci-
dade de manter a mesma qualidade e o mesmo amor 
que Umberto Calderaro tinha pelo povo do Amazonas 
e de Manaus, e esse amor ele conseguiu repassar à 
sua família.

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência encaminhará o voto de 
congratulações e aplausos solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 329, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 576, de 2009 e do PLS nº 3, de 2011, por versarem 
sobre a mesma matéria. – Senador José Pimentel

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 330, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,
Com fundamento no art. 256 do Regimento In-

terno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 
275, de 2012, de minha autoria.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. – Sena-
dor Valdir Raupp.

REQUERIMENTO Nº 331, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do 
Requerimento de Informações nº 294, de 2012, ao 

Ministro de Estado da Fazenda, no âmbito da Recei-

ta Federal, com objetivo de instruir a PEC nº 123, de 

2011 (PEC da Música).

Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. – Sena-

dora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 332, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do 

Requerimento de Informações nº 295, de 2012, ao 

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior sobre importação de CD-R (CD 

virgem) e DVD-R, com o objetivo de instruir a Pec nº 

123, de 2011 (Pec da Música).

Sala das Sessões, 18 de abril de 2012. – Sena-

dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – A Presidência defere os requerimentos, 

nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 333, DE 2012

Exmº Senhor Presidente do Senado Federal,

Senador José Sarney 

Com fundamento no art. 258 do Regimento In-

terno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência 

a tramitação conjunta do PLS 165, de 2010 e do PLS 

79, de 2011, por tratarem de temas correlatos.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – Sena-

dor Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – O requerimento que acaba de ser lido 

será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem 

do Dia, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 375 a 377, de 2012, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei 
da Câmara nºs 5, 7 e 9, de 2012.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência designa o Senador Paulo 
Bauer, nos termos do Ofício nº 42, da Liderança do 
PSDB, para integrar, como suplente, a Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, em vaga cedida pelo 
Democratas, Ofício nº 21/2012.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº  21/12-GLDEM

Brasília, 18 de abril de 2012.

Nos termos regimentais, comunico que esta Li-
derança está cedendo ao Partido da Social Democra-
cia Brasileira – PSDB a vaga de suplente a que tem 
direito na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania – CCJ.

Atenciosamente,  – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

Ofício nº 42/12-GLPSDB

Brasília,   de abril de 2012.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Pau-

lo Bauer, para integrar, como suplente, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em vaga cedida 
pelos Democratas ao partido da social Democracia 
Brasileira – PSDB.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente,  – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Os ofícios lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, Ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GSVR nº 2/2012

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho comuni-

car a Vossa Excelência o meu pedido de renúncia, em 
caráter irrevogável, da minha condição de suplente do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para o qual 
tive a honra de ser escolhido pelos meus ilustres pares.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe pro-
testos de consideração e apreço.

Atenciosamente, – Senador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, depois de quase uma dé-
cada de transformações importantes na economia e 
nos indicadores sociais, podemos dizer que o Brasil 
conseguiu, finalmente, encontrar o caminho certo para 
chegar ao desenvolvimento sustentável e à redução, 
ainda mais significativa, de suas desigualdades.

Inegavelmente, durante esse período, o País am-
pliou a satisfação dos direitos humanos de milhões de 
brasileiros, com ganhos sociais, econômicos e cultu-
rais notáveis, que hoje servem de exemplo para mui-
tas nações que também lutam para superar a fome, a 
miséria, as endemias e outras carências. 

Desde 2003, a estratégia de desenvolvimento 
nacional consiste em conciliar o crescimento da eco-
nomia, com transferência de renda às camadas mais 
pobres da população; com a criação de novos postos 
de trabalho; com a recuperação do poder de compra 
do salário mínimo; com o financiamento de moradia 
digna aos que vivem com baixa renda; com a melhoria 
da educação básica; com o fortalecimento da agricul-
tura familiar e com o atendimento de saúde às famílias 
mais necessitadas.

Na prática, essa atenção especial às políticas 
sociais foi determinante para retirar quase 30 milhões 
de brasileiros da pobreza, em menos de uma déca-
da. No período em questão, o contingente de pobres 
caiu de 36% para 20% da população total. Ao mesmo 
tempo, sua renda domiciliar per capita cresceu 50%. 

Com a divulgação desses resultados, o Brasil se 
tornou uma das estrelas ascendentes no cenário mun-
dial. Organismos internacionais de peso vinculadas à 
Organização das Nações Unidas (ONU), governantes 
estrangeiros de grande prestígio, o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional, o G7, o G20 e uma 
multiplicidade de outros órgãos não poupam elogios 
ao sucesso brasileiro de desenvolvimento com inclu-
são social. Seu programa de combate à miséria, con-
siderado o maior em escala mundial, beneficia cerca 
de 50 milhões de pessoas a um custo realmente bai-
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xo, aproximadamente 0,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB), segundo alguns especialistas.

De acordo com o economista Márcio Pochmann, 
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), em artigo intitulado: “Mudanças Sociais, Direi-
tos Humanos e Desenvolvimento”, publicado no nº 8, 
de janeiro de 2012, na revista “Direitos Humanos”, em 
oito anos de Governo, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva deixou, como legado, um notável processo de 
mobilidade na base da pirâmide social brasileira, com 
implicações muito positivas para o futuro dos direitos 
humanos no País. 

No campo do trabalho, por exemplo, diz ele, a 
primeira década deste século respondeu pela maior 
expansão quantitativa de ocupações dos últimos 40 
anos, com saldo líquido 44% superior ao verificado nas 
décadas de 1980 e 1990 e 22% superior à década de 
1970. O desemprego caiu pela metade e o mundo do 
trabalho registrou a criação de mais de 15 milhões de 
empregos formais.

Chama a atenção, em sua análise, o fato de que 
a maior parte dos postos de trabalho tenha sido gerada 
na base da pirâmide social, e 95% das vagas criadas 
recebam remuneração mensal de até 1,5 salários mí-
nimos. Esse resultado significou um saldo líquido de 
2 milhões de ocupações abertas ao ano, em média, 
para o segmento de trabalhadores de salário de base.

Por outro lado, nas faixas de trabalhadores sem 
remuneração e dos acima de 3 salários mínimos men-
sais, houve desaparecimento líquido de determinadas 
ocupações, sendo de 108 mil vagas e de quase 400 
mil, em média ao ano, respectivamente. No entanto, 
no segmento dos ocupados pertencentes à faixa de 
rendimento entre 1,5 e 3 salários mínimos, houve a ge-
ração média anual de 616 mil novas vagas de trabalho.

O Presidente do Ipea lembra que, entre 2003 e 
2010, o salário mínimo conseguiu apresentar bons 
índices de recuperação do seu valor real. Inegavel-
mente, diz ele, isso influenciou a elevação e proteção 
do poder de compra de uma parcela importante dos 
empregados. Para o analista, por essa razão, milhões 
de trabalhadores brasileiros conseguiram superar a 
condição de pobreza. Eles passaram a fazer parte do 
mercado de bens e serviços, como novos consumi-
dores, com remuneração situada no nível inferior da 
estrutura ocupacional.

Para Márcio Pochman, alguns sociólogos e econo-
mistas cometem um equívoco quando atribuem a essa 
enorme massa humana que foi resgatada da pobreza 
o rótulo de “nova classe média”. O mais correto seria 
tratá-los, simplesmente, como uma “nova categoria 
de trabalhadores”, que melhorou de vida e entrou no 
mercado de consumo. Ele entende que o processo de 

ascensão social, nas condições em que vem ocorrendo, 
não é capaz de afastar esses indivíduos da condição 
de classe trabalhadora. A pertença a esse estamento 
se dá tanto pelo nível de rendimento, como pelo tipo 
de ocupação ou, ainda, pelo perfil e atributos pessoais. 
Assim, não seria correto, em sua opinião, encaixar o 
grosso da população em processo de melhoria social 
como classe média.

Em última análise, ele afirma que, mesmo com 
nível educacional deficiente e baixa qualificação pro-
fissional, os milhões de brasileiros que conseguiram 
atravessar a fronteira da pobreza convivem, hoje, com 
uma realidade econômica e social inimaginável há ape-
nas nove anos. Para eles, essa ascensão social nunca 
fez parte dos seus projetos de vida. Hoje, no entanto, 
eles comemoram o direito de “bem viver”.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, os benefícios sociais deixados pelo Governo 
Lula, sem dúvida alguma, constituem uma excelente 
fonte de pesquisa, de reflexão e de estudo, para a clas-
se política, para o setor produtivo, para estudantes de 
cursos de Ciências Humanas, para a intelectualidade 
e para os organismos internacionais que se preocu-
pam com o desenvolvimento humano e as questões 
da cidadania.

A Presidente Dilma Rousseff, que foi uma das 
formuladoras da proposta de desenvolvimento social 
executada pelo Governo Lula, tem procurado, a todo 
custo, consolidar ainda mais essa grande obra de in-
clusão social do seu antecessor. Dessa forma, a maior 
meta de sua Administração, “Brasil sem Miséria”, e os 
diversos projetos que estão em execução, tais como, 
“Minha Casa, Minha Vida”, “Programa de Aceleração 
de Crescimento 2 (PAC2)”, “Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)”, “Saúde 
Não tem Preço”, ampliação do “Bolsa Família”, e outros, 
nada mais são do que o aperfeiçoamento e o dimen-
sionamento do que foi iniciado no governo passado. 

Para finalizar, podemos dizer, nobres colegas, que 
esse conjunto de iniciativas faz parte de uma cruzada 
sem trégua pela valorização da cidadania e pelo res-
peito aos direitos humanos das camadas mais pobres 
de nossa sociedade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vamos dar por en-
cerrada a presente sessão, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deli-
berativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, 
a seguinte
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ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 11-4-12)
Relator revisor: Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-12)
Prazo final prorrogado: 26-4-12

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dis-
positivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro 
de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 9.825, 
de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agosto 
de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 
e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; revoga 
o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 
1981; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 551, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 16-4-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-2-12)
Prazo final prorrogado: 1º-5-12

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 270, de 2012 - RISF 336, III) 

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 

de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 61, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 61, de 2012 (nº 45/2011, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Acordo de Cooperação Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo de Belize, assinado em Brasília, 
em 26 de abril de 2010.



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 13453 

Parecer favorável, sob nº 346, de 2012, 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, Relator: Senador Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Boa noite a todos! 

Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20 
minutos.)
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Ata da 63ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 19 de abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka, Cícero Lucena, Paulo Davim, 
João Capiberibe e Wellington Dias

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 mi-
nuto e encerra-se às 18 horas e 10 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Sérgio Souza.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Presidente, eu peço inscrição para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – V. Exª está inscrito, Senador Roberto Requião.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – Pela ordem, também, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscri-
ção para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, funcio-
nários e assessores, atendendo a convite do Ministro 
da Agricultura, Ministro Mendes Ribeiro Filho, participei 
da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do 
Sul, realizada em Santa Cruz de La Sierra, no nosso 
país vizinho, Bolívia, agora nos dias 16 e 17 passados.

O Conselho Agropecuário do Sul, o CAS, é um 
fórum de diálogo, consulta e harmonização das ações 
dos Ministérios da Agricultura do Brasil, da Argentina, 
do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia, criado, em 2003, 
pelo Mercosul.

Participou da abertura do encontro também o 
Presidente da Bolívia, Evo Morales, que, em seu dis-
curso, chamou a atenção para alguns fatos que tomo 
a liberdade de relatar.

Primeiro, que a Bolívia estará presente na pro-
dução de alimentos para buscar o equilíbrio entre o 
consumo interno e as exportações.

Disse Evo Morales que, quando assumiu a presidên-
cia daquele país, produziam tão somente 20% do consu-
mo interno do trigo, e hoje já produzem 40% desse cereal.

Também, Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar 
que a Bolívia, hoje, é um país com o qual nós temos 
alguns conflitos de terra, de ocupação de terras naque-
le país, inclusive por estrangeiros. Esse debate sobre 
a ocupação de terras bolivianas por estrangeiros está 
na casa legislativa daquele país. Há discussões para 
a limitação de venda de terras a estrangeiros, inclusi-

ve para regulamentar aqueles cidadãos estrangeiros. 
E há dezenas, centenas de brasileiros que ocupam e 
são proprietários de terras naquele país.

Percebo a importância do Brasil, de produtores 
e de desbravadores brasileiros naquele país, porque 
Santa Cruz de La Sierra é a região mais desenvolvida 
da Bolívia e lá estão dezenas, centenas de brasileiros 
produzindo com qualidade e tecnologia.

Também tivemos a oportunidade de, junto com os 
Ministros da Agricultura de todos esses países, inclusive 
o nosso Ministro Mendes Ribeiro, visitar uma feira agro-
pecuária de venda de máquinas e insumos e também 
de exposição de gado, e lá percebi a alta qualidade e 
o desenvolvimento genético da pecuária daquele país.

Sr. Presidente, cumpre destacar cinco decla-
rações, assinadas pelos Ministros da Agricultura ou 
seus representantes dos seis países do CAS, com os 
seguintes temas: cooperativismo – considerando que 
o ano de 2012 foi eleito o Ano Internacional do Coo-
perativismo –; prioridades das políticas agrícolas dos 
países do CAS; relações comerciais; fortalecimento dos 
serviços veterinários do Comitê Veterinário Permanente 
do Mercosul (CVP); Ano Internacional da Quinoa, em 
2013 – quinoa é um cereal de alta concentração ener-
gética e de proteínas produzido no Altiplano da Bolívia.

No que se refere ao cooperativismo, os Ministros 
declararam que, considerando que o ano de 2012 foi eleito 
o ano do cooperativismo pela ONU, comprometem-se em 
concentrar esforços para a implementação de políticas 
públicas que fortaleçam o cooperativismo e o setor coo-
perativista na região, com maior participação e divulgação.

Trata-se de uma oportunidade para o Brasil, por-
que temos, Senador Moka, Presidente desta sessão e 
da Frente Parlamentar para o Cooperativismo, a grande 
oportunidade de mostrar para o povo brasileiro e para 
o mundo como se faz sustentabilidade no cooperati-
vismo. É uma forma de baratear o custo e de agregar 
valor ao resultado final do produto e, é lógico, em uma 
cadeia muito menor de impostos.

Em relação às prioridades de políticas públicas, 
os Ministros declararam que, considerando os desafios 
da agricultura mundial e local, comprometeram-se em:

– Aprofundar e impulsionar políticas públicas para o 
desenvolvimento do setor;

– Impulsionar o aumento da produtividade, para promover 
a exportação de alimentos por meio da inovação 
e do desenvolvimento de ferramentas e pacotes 
tecnológicos ao alcance dos produtores locais;

– Promover e fortalecer os instrumentos para a efi-
ciente integração da agricultura familiar, micro, 
pequenas e médias empresas agrícolas, indús-
trias e comércio da cadeia de produção alimentar.



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 20 13461 

E aqui ressalto, Sr. Presidente, que hoje tive 
oportunidade de relatar, na Comissão de Relações 
Exteriores, o projeto que cria o Fundo de Agricultura 
Familiar do Mercosul. O Brasil era o único que ainda 
não dispunha desse fundo, uma vez que depende de 
aprovação do Congresso. Serão aportados US$360 
milhões, US$1.000 ao ano, para esse fundo, para o 
desenvolvimento da agricultura familiar.

Os Ministros também se comprometeram a apro-
fundar ações que promovam a segurança alimentar, 
identificando a região como provedora de alimentos 
seguros para a saúde.

Em relação às relações comerciais, os Ministros 
declararam:

– Sua vontade de avançar na direção de um comércio 
agrícola sem distorções;

– O chamado aos países para que concluam a Ro-
dada de Doha;

– A preocupação com a produção agrícola de maneira 
sustentável, porém, com a liberdade dos países 
em definir seus mecanismos e indicadores de 
sustentabilidade ambiental correspondente às 
suas necessidades econômicas e sociais;

– Que a segurança alimentar deve ser garantida por 
meio do acesso aos recursos genéticos, à tec-
nologia, aos meios de produção e à geração e 
distribuição de alimentos de qualidade;

– O apoio às políticas de adaptação às mudanças 
climáticas e a redução das emissões de gases 
de efeito estufa.

Os Ministros ainda apoiaram a Bolívia como ator 
protagonista na celebração do ano de 2013 como o 
Ano Internacional da Quinoa, com vistas a reconhecer 
e valorizar a importância ambiental, econômica, social, 
nutricional e cultural deste cereal. Várias ações são 
pretendidas com esse objetivo.

E, por fim, destaco a questão da febre aftosa, 
também tratada na reunião, por meio de uma decla-
ração conjunta.

Há uma declaração de fortalecimento dos ser-
viços veterinários oficiais da Comissão Veterinária 
Permanente do Mercosul (CVP), com o objetivo de 
erradicar a febre aftosa na região – ou seja, do Cone 
Sul, da América do Sul.

Para tanto, foram debatidas soluções para tornar 
o Cone Sul livre da febre aftosa.

Atualmente, o Chile e a Argentina são considera-
dos zonas livres, sem vacinação, de febre aftosa, como 
também parte da Colômbia e Venezuela; e, no Brasil, 
apenas o Estado de Santa Catarina é considerado 
zona livre de febre aftosa, sem vacinação.

Destacaria, sobre o assunto, as palavras do Mi-
nistro Mendes Ribeiro Filho, ao final de sua presidên-
cia frente ao Conselho Agropecuário do Sul (CAS): o 
Brasil tem como meta a erradicação da febre aftosa, 
com vacinação, até 2013.

Disse ainda o Sr. Ministro que, em um país com 
foco de aftosa, o preço da arroba do gado chega a cair 
50%, e o fato leva ao descaminho de rebanhos para 
países vizinhos, podendo levar também o vírus.

E aqui foi citado o caso do Paraguai, onde a carne 
bovina daquele país, no ano passado e no início deste 
ano, teve uma redução no preço da comercialização em 
até 50%. E aí centenas, talvez, de produtores daquele 
país tentaram ou buscaram trazer os seus rebanhos 
para os países vizinhos, cuja comercialização é muito 
mais rentável. 

E, por fim, Sr. Presidente, quero informar ao Con-
gresso Nacional que o Ministro Mendes Ribeiro trans-
feriu a Presidência do CAS, Conselho Agropecuário 
do Sul, para o Ministro Norberto Gustavo Yauhar, da 
Argentina, que terá o mandato a partir deste mês. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Sérgio Souza, 
concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Moka, há um ou dois dias, o Senador 
Pedro Taques me chamou a atenção para uma matéria 
publicada num jornal de Goiás... De Cuiabá, corrige-
-me o Senador, e, hoje, o jornalista André, da Gazeta 
do Povo, do Paraná, leva-me alguns documentos com 
o mesmo teor. Que documentos são esses, Senador 
Moka? São interceptações da Polícia Federal em e-
-mails do grupo do Cachoeira. Notadamente, um e-mail 
do Coppola, dono de uma empresa chamada Larami, 
que operava o jogo no Paraná, inclusive, se não em 
engano, se a memória não me falha, um tal de Totobola, 
e queria operar também a loteria do Estado e, para-
lelamente a isso tudo, o bingo, o bicho e tudo o mais. 

Esse Sr. Cachoeira manda um e-mail, o Sr. Cop-
pola manda um e-mail para o cunhado do Cachoeira, 
Afrísio, nos seguintes termos: “Ainda bem que aquele 
Governador Roberto Requião saiu do Estado do Pa-
raná”. E junto ao meu nome palavrões em espanhol, 
pesados palavrões. Mas ele, imediatamente, mostra 
a sua alegria: “No entanto, fomos recebidos pelo novo 
governador eleito e a reunião foi muito boa”. Cinco dias 
depois da posse, então, o novo governador eleito, que 
é o Sr. Beto Richa, Carlos Alberto Richa, recebe o Sr. 
Coppola. Em outros e-mails interceptados, verificamos 
que um dos assuntos da conversa deles, além da re-
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abertura do bingo, do jogo, da licença absoluta com a 
contravenção, era, através de um contador especializado, 
calcular lucros cessantes desde o momento em que eu 
havia acabado com a jogatina e os bicheiros no Paraná.

Fiquei impressionado: um governador eleito, cinco 
dias depois da posse, recebe o representante dos bi-
cheiros, que imediatamente se reporta por e-mail para 
o cunhado do Cachoeira, il capo de tutti i capi do jogo 
clandestino no Brasil, das empreiteiras, da corrupção 
de homens públicos.

Fiquei satisfeito porque fui tratado com palavrões 
por esses desclassificados, bandidos, que hoje são inves-
tigados pela CPI Mista do Senado e da Câmara Federal.

Mas eu, desde já, deixo aqui a minha reivindicação 
para esses gloriosos parlamentares que vão investigar 
a CPI, porque não quero acreditar, Senador Moka, no 
que a imprensa anda dizendo: que esta CPI tem que 
estar controlada pelo Governo. Não no Governo da 
nossa Presidente Dilma. Não acredito nisso.

CPI é para investigar fundo, para cortar na carne 
se preciso. CPI tem de responder ao anseio do País, 
para revelar a imoralidade e extirpá-la do Brasil. 

Mas deixo aqui a recomendação: vamos rapida-
mente convocar o Sr. Coppola, o tal do Afrísio e o Sr. 
Governador Beto Richa para que ele diga o que foi tão 
bom nesta conversa cinco dias depois da sua eleição 
com os capi do bicho e da corrupção no Brasil.

É uma recomendação extraordinariamente inte-
ressante que faço aos condutores da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito.

Mas assim foi e assim será no Paraná, porque o 
grupo que está no governo hoje, depois da moraliza-
ção que fizemos no nosso governo, é o mesmo grupo 
que liberou o bicho.

Havia uma resolução da Casa Civil autorizando o 
jogo. E, depois dessa resolução, um contrato com a lote-
ria do Estado. Eu anulei a resolução e rompi o contrato. 
E eles agora querem indenização por lucros cessantes.

É o Governo do Carlos Alberto Richa ou, se não for 
assim, que venha o Governador na CPI explicar que es-
pécie de encontro se dá cinco dias depois de sua posse.

Está clara a urgência desta minha comunica-
ção. Que se instale Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito e que, rapidamente, venha o tal do Beto Ri-
cha, Governador do Paraná, explicar essa intimidade 
e esses encontros de tão bom resultado com o bicho 
e os corruptores no Brasil.

Obrigado pelo tempo e pela oportunidade que eu 
tive de falar ao Brasil e ao Paraná sobre a verdadeira 
natureza do Governo que me sucedeu. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, concedo a palavra ao 
orador inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, hoje, 
casualmente, eu diria até que por uma feliz coincidência, 
se comemora o Dia do Exército Brasileiro e o Dia do Índio. 

E, por que é que eu digo coincidentemente e de 
uma maneira feliz? Porque se tem alguém que pode 
dizer que teve a primeira preocupação com os índios 
no Brasil foi o Marechal Cândido Rondon que, por sinal, 
era descendente de índios. Tinha bisavós maternos e 
bisavó paterna indígenas, e ele próprio tinha todos os 
traços de indígena. Foi ele quem fez o trabalho mag-
nífico, tanto na expansão do telegrafo e das comuni-
cações para fronteiras como os contatos com as tribos 
indígenas dos diversos Estados brasileiros.

Então, hoje, quero prestar uma homenagem pri-
meiro ao Exército e quero fazê-lo, Sr. Presidente, lendo 
o final de uma mensagem do Comandante do Exérci-
to, General do Exército Enzo Martins Peri. Vou ler só 
a parte final, pedindo que seja transcrito na íntegra. 

O Brasil, cada vez mais, precisa de seu 
Exército com capacidade de dissuasão e pronta-
-resposta; e de sua tropa com autoestima ele-
vada, honrada e respeitada. Como se sabe, a 
dissuasão, nas missões internas, provém desse 
conjunto de predicados intangíveis, e não da 
perspectiva inicial do uso da força. A dissua-
são externa, para preservar a soberania e os 
interesses nacionais, advém da existência de 
forças modernas, bem equipadas, adestradas 
e em estado de permanente prontidão, capa-
zes de desencorajar intimidações, agressões e 
ameaças. Neste caso, o Ministério da Defesa 
tem se empenhado na consolidação do Plano de 
Articulação e Equipamento de Defesa, planeja-
mento que permitirá a implantação definitiva dos 
Projetos Estratégicos do Exército, indutores do 
nosso necessário Processo de Transformação.

E, ao final, ele diz um trecho, Senador Moka, que 
acho fundamental: 

Confiem na Política de Defesa Nacional 
e na Estratégia Nacional de Defesa do nosso 
Brasil; confiem na cadeia de comando – em 
todos os níveis, sob a autoridade suprema da 
Presidenta da República; confiem que as ma-
nifestações de entendimento das nossas ur-
gências serão traduzidas em atos concretos; 
confiem na valorização da carreira que esco-
lheram por vocação; [Isso está se referindo aos 
militares.] confiem nos estímulos que recebem 
pelo seu profissionalismo; confiem que existe 
o tempo certo para semear, cultivar e colher!
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A sociedade reconhece e confia no seu 
Exército. E o Exército, patrimônio dessa socie-
dade, somos todos nós. 

Portanto, ele termina:

Sigamos, servindo ao Brasil, unidos, alti-
vos e confiantes – com o mesmo destemor dos 
heróis de Guararapes, prontos para enfrentar 
os tempos desafiadores.

E, ao tempo em que faço esse registro, tenho 
aqui uma série de documentos que gostaria de pedir 
a V. Exª fossem transcritos, porque dizem respeito às 
unidades militares na Amazônia, especialmente no meu 
Estado de Roraima, e ao cuidado que precisamos ter 
ao olhar principalmente para as regiões de fronteira 
deste nosso País.

Quanto aos indígenas, quero hoje prestar uma 
homenagem muito especial a eles. E o faço, Sr. Presi-
dente, na condição, como sempre digo, de humanista. 
Não sou daqueles que defende, de maneira ideológica, 
com viés não nacionalista, a questão indígena no País. 
Tenho criticado aqui, de maneira ferrenha, a política 
da Funai, que, aliás, nunca foi presidida por um índio. 
Apesar de termos milhares de índios com curso su-
perior, ainda hoje é presidida por não indígenas. É um 
contrassenso que uma Secretaria da Mulher não seja 
presidida por uma mulher, que uma Secretaria da De-
sigualdade Racial não seja presidida por alguém que 
seja das minorias raciais. No entanto, a Funai é presi-
dida sempre, sempre foi, por pessoas não indígenas.

Rondon, que foi o inspirador da precursora da Fu-
nai, que foi o Serviço de Proteção aos Índios, sempre 
preconizou a questão de que o índio tinha que estar 
realmente integrado à Comunhão Nacional, respeita-
da as suas diferenças, as suas peculiaridades, mas 
lhes dando oportunidade de terem dignidade como 
seres humanos.

O que temos hoje, na verdade, Senador Moka, 
é uma desagregação, uma segregação dos índios e 
uma desagregação da comunhão nacional, com uma 
política indigenista equivocada, que já demarcou mais 
de 14% do Território Nacional para cerca de 817 mil 
índios, que representam 0,3% da população nacional.

Eu não estou aqui questionando o tamanho de 
terras só. Estou questionando principalmente que essa 
política não se preocupa com o ser humano índio, com 
a condição humana em que vive o índio, a índia, as 
crianças indígenas. Tiro pelo meu Estado, Senador 
Moka, que tem mais de 57% da área demarcada como 
terra indígena, com 11% da população indígena, no 
entanto os indígenas vivem marginalizados da políti-
ca Federal da Funai, que não dá assistência à saúde, 
não dá assistência à educação, não dá assistência à 

produção, a nada. Os índios têm que fazer o quê? O 
que eles fazem na atualidade: viver nas cidades, nas 
sedes dos Municípios e as reservas são uma espécie 
de sítio, onde vão plantar, colher, passar os fins de 
semana, fazer suas festas.

Eu pergunto: em que melhorou a qualidade hu-
mana da vida do índio com essa política indigenista? 

E pior, Senador Moka, se formos pegar ao pé da 
letra o que diz a Constituição, a Constituição que tive a 
honra de votar como Constituinte, a Constituição deu 
um prazo de cinco anos para que a União demarcasse 
as terras indígenas pendentes neste País.

Hoje, mais de 20 anos depois da promulgação 
da Constituição, a que estamos assistindo? A Funai 
sempre identificando novas terras, querendo tomar 
terras que não havia mais como... Disse o Supremo, 
o fato indígena em si, e como se não tivesse terras 
suficientes para os índios do Brasil.

Eu estive recentemente em Miami e vi uma re-
serva indígena, Senador Moka, onde, dentro dela, 
dentro da cidade praticamente, existe toda uma con-
dição de vida próspera para os índios. Existem hotéis, 
supermercados, lojas, cassinos, e os índios têm lucro 
e participação direta nessas questões. E lá há o res-
peito sobre a comunidade indígena, ao que ocorre na 
comunidade indígena.

No Brasil, as comunidades indígenas, as reservas 
indígenas, são para inglês ver. E o que é pior – já de-
nunciei da tribuna –, tem índio, se é que se pode dizer 
assim, muito sabido, que está – e denunciei recentemen-
te aqui –, alugando, arrendando as terras que não são 
dele, são da União, para usufruto exclusivo dele, para 
estrangeiros. Isso está registrado. Mandei, inclusive, a 
questão para o Ministério Público Federal, para apurar.

E espero que aproveitemos este Dia do Índio, hoje, 
que coincide com a comemoração do Dia do Exército, 
em uma homenagem ao Marechal Rondon, para que 
possamos fazer uma nova política indigenista em que 
se valorize a pessoa e não apenas se valorize a terra. 
Aliás, terra que se valoriza não sei para quem, porque 
o índio que vive na sua comunidade indígena, quase à 
unanimidade, vamos dizer que pelo menos 90%, vive 
de maneira precária, de maneira lamentável, sob os 
aspectos, como citei, da saúde – falo isso como mé-
dico –, da educação, do incentivo à produção, porque 
o índio não pode mais viver, como vivia à época de 
Pedro Álvares Cabral, da caça, da pesca e da retirada 
do extrativismo.

Então, quero deixar este registro na minha visão 
nacionalista da questão indígena, na minha visão hu-
manista, como médico.

Encerro, pedindo a V. Exª que autorize a transcri-
ção destes documentos, e presto a minha homenagem 
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sincera aos índios de todo o Brasil, especialmente aos 
índios, índias e crianças indígenas do meu Estado de 
Roraima.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)

NOTICIÁRIO DO EXÉRCITO

19 de abril 
Dia do Exército

Mesmo participando intensamente do presente e 
com os olhos postos no futuro, no dia de hoje, quando 
o Exército celebra seus 364 anos de existência, com 
elevado e sólido índice de confiança da sociedade bra-
sileira, é indispensável ter consciência da extensão do 
caminho percorrido.

No Brasil do início do século XVII, havia um ter-
ritório ameaçado, carecendo de proteção; havia um 
sentimento de corresponsabilidade com a jovem Na-
ção; e havia a grande vontade de um povo de se au-
todeterminar.

A Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 
1648, representa o marco em que a vontade e a de-
terminação superaram o material precário e as táticas 
de combate incipientes de um exército libertador, fa-
zendo a diferença e abrindo o caminho para a vitória, 
que expulsaria o invasor estrangeiro. Desse conjunto 
de forças convergentes nasceu o Exército Brasileiro.

Fomos, portanto, gestados num ambiente de lutas, 
de sacrifícios e de orgulho nacional de um povo valente, 
traduzido pelo sentimento de patriotismo – código que 
se incorporou definitivamente no DNA da nossa gente.

A formação da nacionalidade brasileira tem a 
impressão digital da nossa Força. Chame o passado, 
em todos os seus momentos de crises e mudanças, 
e o Exército responderá “presente!”. Presentes estive-
mos na manutenção da unidade nacional, evitando-se 
a fragmentação; na demarcação definitiva de nossas 
fronteiras; na independência da Colônia; no fim da es-
cravidão; na proclamação da República; e na preser-
vação da integridade do território brasileiro. Presen-
tes estamos hoje, em mais de oitenta operações/dia, 
contribuindo com o desenvolvimento nacional, com 
a harmonia social e com o esforço pela paz mundial.

Como Instituição regular e permanente, o Exército 
tem sabido se adequar às diferentes situações, sem 
perder o foco da missão nem de seus valores. E, em 
decorrência das servidões que a Constituição Federal 

lhe impõe, se mantém atento à conjuntura e preparado 
com os meios de que dispõe. 

O Exército, responsável pela defesa terrestre des-
ta querida Nação Brasileira, se auto-impõe a preserva-
ção de valores rígidos e ética manifestada em sóbrios 
comportamentos. Seus pilares de sustentação – hierar-
quia e  disciplina – são amalgamados pelo sentimento 
de camaradagem próprio do Soldado. Tudo isso con-
forma nosso código de conduta e inspira confiança à 
sociedade – com quem mantemos pacto indissolúvel.

Ao longo de sua existência, o Exército tem se 
mantido unido e forte, principalmente pelos seus valo-
res que conformam nossa identidade, dentre os quais 
destaco, no dia de hoje, os atributos da lealdade e da 
confiança.

Visualizo tempos desafiadores.
O Brasil, cada vez mais, precisa do seu Exérci-

to com capacidade de dissuasão e pronta-resposta; 
e de sua tropa com autoestima elevada, honrada e 
respeitada. Como se sabe, a dissuasão, nas missões 
internas, provém desse conjunto de predicados intan-
gíveis, e não da perspectiva inicial do uso da força. A 
dissuasão externa, para preservar a soberania e os 
interesses nacionais, advém da existência de forças 
modernas, bem equipadas, adestradas e em estado 
de permanente prontidão, capazes de desencorajar 
intimidações, agressões e ameaças. Neste caso, o Mi-
nistério da Defesa tem se empenhado na consolidação 
do Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, pla-
nejamento que permitirá a implantação definitiva dos 
Projetos Estratégicos do Exército, indutores do nosso 
necessário Processo de Transformação.

Por vocação, o Soldado é despojado de si mesmo 
e desapegado de interesses materiais. Sua recompensa 
é seu íntimo orgulho de servir a Pátria. Sua ambição é 
ter meios para que possa bem cumprir sua missão, sem 
submeter-se a riscos desnecessários. Entretanto, por 
trás desse homem há uma família – o bem mais caro de 
todos nós –, onde repousa seu coração, e que precisa 
de condições compatíveis para viver com dignidade. 

Por tudo isto, o Chefe Militar precisa liderar esses 
Soldados de vida espartana atento às suas necessi-
dades, preservando-lhe o entusiasmo, a disciplina e a 
confiança. Sem isso, todo módulo da Força se anula.

Hoje, no Dia do Exército, como seu Comandante 
e com a lealdade que nos impõem os deveres militares 
em todas as circunstâncias, quero homenagear os ho-
mens e mulheres da nossa Força – mais de duzentos 
mil, na ativa, e outro tanto igual, em reserva, prontos 
para serem convocados – por suas incontáveis de-
monstrações de fé na missão, disciplina consciente, 
responsabilidade e capacidade de superar obstáculos. 
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Soldados do Exército Brasileiro – de todos os pos-
tos e graduações, de ontem e de hoje, com ou sem farda!

Confiem na Política de Defesa Nacional e na 
Estratégia Nacional de Defesa do nosso Brasil; con-
fiem na cadeia de comando – em todos os níveis, sob 
a autoridade suprema da Presidenta da República; 
confiem que as manifestações de entendimento das 
nossas urgências serão traduzidas em atos concretos; 
confiem na valorização da carreira que escolheram por 
vocação; confiem nos estímulos que recebem pelo seu 

profissionalismo; confiem que existe o tempo certo para 
semear, cultivar e colher!

A sociedade reconhece e confia no seu Exérci-
to. E o Exército, patrimônio dessa sociedade, somos 
todos nós.

Sigamos servindo ao Brasil, unidos, altivos e con-
fiantes – com o mesmo destemor dos heróis de Guara-
rapes – prontos para enfrentar os tempos desafiadores.

Brasília, DF, 19 de abril de 2012. – General de 
Exército Enzo Martins Peri, Comandante do Exército.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Eu gostaria de me associar ao seu pronuncia-
mento e raciocínio. Exatamente, nós estamos vendo 
uma política indigenista equivocada. Aliás, justificam a 
incompetência dizendo que precisam demarcar mais 
terra. Acho profundamente equivocada essa política.

Na seqüência, concedo a palavra, como orador 
inscrito, ao Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, todos 
que nos acompanham, agora, pela TV Senado, pela 
Rádio Senado e pela internet, quero, em primeiro lu-
gar, também me solidarizar com o pronunciamento do 
Senador Mozarildo.

Ontem, deixei aqui o meu pronunciamento, dado 
como lido, destacando essa data, o Dia do Índio.

Quero, hoje, falar sobre um projeto em que já 
demos entrada nesta Casa, um projeto que vai ser 
votado de maneira terminativa na Comissão de Direi-

tos Humanos e que, junto com a Lei nº 8899, de 29 
de junho de 1994, concede passe livre às pessoas 
portadoras de deficiência no sistema de transporte 
coletivo interestadual.

Quer dizer, a Lei nº 8899, de 29 de junho de 1994, 
concede, então, o passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência.

É uma norma bem simples, porém muito valorosa, 
que tem se mostrado altamente benéfica e representa 
importante conquista da sociedade brasileira. Entre-
tanto, tem se constatado que algumas empresas de 
transporte coletivo interestadual de passageiros não 
cumprem adequadamente a lei do passe livre e criam 
artifícios que inviabilizam o pleno gozo desse justo e 
indispensável benefício.

Cito, por exemplo, a concessão da passagem 
apenas para parte do itinerário pleiteado pelo benefi-
ciário, mesmo quando o veículo faz todo o trajeto, sem 
escalas. Tal prática, embora não seja combatida pelos 
órgãos competentes, é abusiva e lesiva ao direito da 
pessoa portadora de deficiência.
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Por outro lado, a despeito do elevado caráter so-
cial da lei do passe livre, é chegado o momento de se 
ampliar ainda mais o seu alcance, a fim de incluir, no 
rol dos beneficiários, os portadores de doenças con-
sideradas graves ou incapacitantes.

As pessoas que sofrem com esse tipo de moléstia 
levam a vida com grandes dificuldades e limitações, 
principalmente aquelas mais necessitadas de recur-
sos financeiros. 

E, mesmo assim, esses brasileiros e brasileiras 
não gozam dos mesmos direitos dados aos portado-
res de deficiência, quando também necessitam viajar 
para outras localidades a fim de realizarem tratamen-
to médico.

Dessa forma, o passe livre para as pessoas por-
tadoras de doenças graves ou incapacitantes também 
no transporte aéreo se trata de necessária inovação a 
ser feita nessa Lei, visto que, na prática, os tribunais 
já estão reconhecendo esse direito, quando se trata 
de viagem para tratamento de saúde.

Para suprir essas lacunas, apresentei nesta Casa 
o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2012. A propo-
sição aguarda designação de relator na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, cuja pre-
sidência é ocupada, de forma mestral, pelo operoso e 
companheiro Senador Paulo Paim, a quem apelo para 
que, de forma célere, possamos realmente aprovar 
esse projeto.

O que proponho é uma adequação da norma já 
existente, como já falei, a Lei nº 8.899, de 1994, de 
forma a torná-la mais eficaz, socialmente mais justa e 
de clareza, que inviabilize o questionamento judicial.

Entendo que os custos financeiros decorrentes da 
ampliação do beneficio não representam impedimento 
para a sua implantação, pois, ao fim e ao cabo, serão 
suportados por todos os demais usuários do sistema, 
com desprezível acréscimo nos preços das passagens.

Essa também foi a lógica que permitiu a criação 
do benefício da lei em vigor, que já beneficia os por-
tadores de deficiência.

Mesmo assim, também invoquei como causa ins-
piradora da proposição, o seu relevante caráter social 
e a solidariedade humana. E a solidariedade é o amor 
em movimento.

Nessa linha de raciocínio, proponho estender o 
beneficio do passe livre para o acompanhante que, 
comprovadamente, não disponha de recursos finan-
ceiros para arcar com os custos de uma passagem 
interestadual, devendo ser atestado que esse acompa-
nhamento é indispensável àquele que está usufruindo 
do benefício para tratamento em outro Estado.

Normalmente, esse acompanhamento é feito por 
mães de crianças doentes e incapazes, ou alguém que 

é responsável pela assistência de pessoa dependente 
e que necessita de tratamento de saúde em Estado 
diferente do seu.

Nesses casos, o direito ao benefício somente 
será útil e eficaz se tiver esse caráter complementar; 
do contrário, a Lei não produzirá, na sua plenitude, os 
efeitos desejados e tão necessários.

Por fim, a proposta objetiva dar efetividade às 
garantias consagradas na Constituição Federal aos 
portadores de deficiência física e, por simetria imposta 
pela paridade de suas notórias limitações, às pesso-
as portadoras de doenças graves ou incapacitantes.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
é isso que estou propondo com o PLS n° 81. Não é a 
prática da caridade pura e simples, muito embora ela, 
por si só, já bastasse como justificação. O que invo-
co é a necessidade de darmos efetividade ao que a 
Constituição Federal afirma e determina.

Com efeito, a Carta Cidadã é inaugurada por 
seu lírico Preâmbulo, que consagra o exercício dos 
direitos sociais e o bem-estar, entre outros, como va-
lores supremos de uma sociedade fraterna, fundada 
na harmonia social.

Tal Preâmbulo não tem força normativa, como já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal, mas ele é definido 
como documento de intenções da Lei Maior, represen-
tando a proclamação de princípios que demonstram 
suas justificativas, objetivos e finalidades, servindo de 
fonte interpretativa para dissipar as obscuridades das 
questões práticas e de rumo para o governo e para a 
sociedade.

Mais adiante, a Carta estabelece como um dos 
objetivos fundamentais da República a constituição de 
uma sociedade livre, justa e solidária.

Especificamente no que toca à saúde, afirma a 
Lei Maior que ela é direito de todos e dever do Estado, 
a ser 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.

Por todas estas razões é que clamo aos Pares 
que, por caridade, solidariedade ou simples acatamen-
to à Constituição Federal, aprovem o Projeto de Lei do 
Senado n° 81, de 2012.

Eu quero, também, aproveitando, Sr. Presidente, 
que seja dado como lido o meu discurso parabenizan-
do a cidade de Brasília, que, no próximo 21 de abril, 
comemora o seu aniversário.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Presidente

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR EDUARDO LOPES
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs Senadores, Servidoras, servidores, 
Ilustres visitantes que nos honram com as suas pre-
senças neste plenário, Senhoras e senhores ouvintes 
da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado.

Internautas que nos acompanham nas redes 
sociais.

Uma cidade, mesmo planejada, não é um con-
junto de ruas e prédios; é um organismo vivo. Está em 
constante mudança, o que não significa, necessaria-
mente, que deva perder sua identidade com a passa-
gem do tempo.

Srªs Senadoras e Srs Senadores: como certa-
mente foram informados pelos meios de comunicação, 
Brasília foi recentemente visitada por uma delegação 
da Unesco, da comissão do Patrimônio da Humanida-
de, que veio apurar as denúncias de que esta capital 
estaria sendo descaracterizada em relação ao plano 
original, pela especulação imobiliária e pelo descaso 
por parte de autoridades e moradores.

Com efeito, esta cidade pode ser considerada 
jovem – está completando 52 anos. No entanto, ela 
está inserida em uma lógica social, econômica e de-
mográfica de enorme dinamismo, de um país que, 
agrário até 1960, veio a se transformar, no decurso 
deste meio século, em um país industrial e urbano. 
Brasília não poderia permanecer imune às mudanças 
que ocorriam no País todo.

Brasília é uma cidade como qualquer outra, e 
também é única. Única, porque é a capital de um país 
singular como é o Brasil, e repositório histórico das es-
peranças de afirmação nacional desde a Conjuração 
Mineira, cujos líderes já planejavam a transferência da 
Capital para o interior. 

Esse projeto foi incluído nas disposições da pri-
meira Constituição republicana, de 1891. Mais tarde, 
animou o ímpeto desenvolvimentista e de Juscelino 
Kubtischek, que deu finalmente forma à antiga aspi-
ração nacional.

Mas… não podemos nos iludir! É uma cidade 
como qualquer outra no fato simples de ser habitada 
por gente, não por andróides. E gente simplesmente 
segue ou desobedece a planos segundo conveniên-
cias mais ou menos justificáveis. 

Brasília é – e só poderia ser – aquilo que se tor-
nou. Merece, por isso, cuidadosa ponderação do que 
é razoável preservar da idéia original e do que – la-
mentemos! – não funcionou.

A utopia, por exemplo, do convívio das classes 
sociais nas superquadras não poderia mesmo se rea-
lizar, em uma sociedade tão marcada pelo desnível de 
renda entre pobres e ricos. Menos ainda se considerar-

mos que, ainda quando em obras, a cidade se tornou 
a sede de uma ditadura avessa às idéias socializantes 
dos criadores da cidade e defensora de política eco-
nômica agravadora das diferenças.

Me parecer, como forasteiro, que a falta desse 
equilíbrio em certas pessoas é que faz de Brasília uma 
cidade com apaixonados incondicionais e detratores 
implacáveis, mesmo 52 anos após sua fundação.

Aos que amam e aos que odeiam Brasília, é preci-
so dizer que, em suas qualidades e defeitos, ela é uma 
realidade: a Capital de fato do País, e dos brasileiros. 

Somente a incompreensão a respeito de práticas 
políticas arcaicas que ainda sobrevivem, pode levar 
certos comentaristas políticos e órgãos de imprensa 
a culpar a cidade pelos desmandos de alguns parla-
mentares e administradores.

Para além da subjetividade dos amores e ódios, 
é preciso tornar esta cidade mais acolhedora, e a vida 
aqui mais humana, como a de qualquer outra, pois a 
cultura urbana brasileira, em geral, não se distingue 
muito da barbárie. É reflexão necessária neste aniver-
sário, tanto quanto em qualquer outro dia.

Parabéns, Brasília, em teu planejamento e em 
tua desordem, com todos os elogios e ressalvas que 
possam ser endereçadas a ti.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Obrigado, Senador Eduardo Lopes. V. 
Exª também será atendido regimentalmente.

Concedo a palavra, como orador inscrito, por per-
muta com o Senador Rodrigo Rollemberg, ao Senador 
Lindbergh Farias.

A Presidência cumprimenta o grupo de Verea-
dores da cidade de Vazante, em Minas Gerais. Sejam 
bem-vindos, Srs. Vereadores.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todo 
mundo aqui sabe da minha firmeza ao defender o go-
verno nas questões centrais e estratégicas.

Eu tenho muito orgulho, Senadora Ana Amélia, 
de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, da histó-
ria desse partido, do Lula, do que o Lula representa. 
Nós, no governo do Presidente Lula, colocamos 39 
milhões na classe média. Vinte e oito milhões deixa-
ram a pobreza extrema.

Eu sempre, em todas as questões, estou perfila-
do com essas causas, com essas bandeiras pela de-
fesa do Governo da nossa Presidenta Dilma. Isso não 
impede, no entanto, que nós tenhamos a condição de 
alertar o governo na hora em que está indo para o ca-
minho errado. E eu acho que o governo está errando 
muito na articulação política, quando se fala de pacto 
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federativo. Está errando muito, Presidente Senador 
Moka. Está faltando uma boa política, a boa articula-
ção política. Estamos criando crises e mais crises com 
governadores de todos os partidos. Eu estou falando 
com governadores do meu partido, com governadores 
da base aliada, com governadores da oposição, por 
falta de articulação política.

É necessário tratar com muito carinho as ques-
tões da federação. E, nessa questão da federação, 
não tem jeito. É a União que tem que agir como uma 
mãe ou como um pai e chamar os entes subnacionais 
para uma boa conversa ao redor de uma mesa, para 
achar a saída.

Eu votei contra o governo na terça-feira passa-
da. Fui cobrado por alguns. E faço questão de dizer 
que mantenho minha posição, e acho que minha po-
sição foi correta, Senador Moka, porque, se aqui não 
houver uma solidariedade federativa, essa reforma 
tributária fatiada está sendo o seguinte: vamos pegar 
Estados por partes. Pegamos um Estado aqui, outro 
ali, depois outro ali.

O Rio de Janeiro tomou uma posição, e o Gover-
nador Sérgio Cabral, numa reunião com vários gover-
nadores da região Sudeste... 

Como nós somos Senadores, nós temos que re-
presentar os Estados da federação. Esta é a Casa da 
federação. Eu, Senadora Ana Amélia, não tomo nenhu-
ma posição em questão que envolva a discussão dos 
Estados sem conversar com o governador do Estado. 
Eu acho que deve haver essa articulação. Deve-se 
pensar de fato no Estado. E eu tenho feito isso.

E o meu Governador do Rio de Janeiro, Gover-
nador Sérgio Cabral, numa visita ao Governador de 
Minas, em encontro com governadores da região Su-
deste, tiraram uma posição que é a seguinte: nós não 
apoiamos, de forma nenhuma, medida alguma que 
tire recurso do Orçamento de um ano em relação ao 
outro. Isso é muito duro. Eu fui prefeito. Imagine você 
ter uma previsão orçamentária e você ter um impacto 
no ouro ano. E nós vamos ter essa posição sempre.

Eu não vou defender só o Estado do Rio de Ja-
neiro, Senador Moka. Nós do Rio de Janeiro estamos 
tomando essa posição e queremos falar isto para to-
dos os Estados da federação: se algum Estado da fe-
deração for ameaçado com alguma medida que retire 
receita, o Rio de Janeiro está contra, porque o fato é 
que está havendo uma concentração cada vez maior 
de arrecadação nas mãos da União. Esse é o fato.

E o Governo deve sentar à mesa. Vou dar um 
exemplo aqui: IPI. A isenção de IPI que a Presidenta 
Dilma deu, com razão, agora, para estimular a indústria, 
para proteger a nossa indústria. Uma medida correta. 
Agora, pergunto uma coisa, Senador Moka: e o im-

pacto no seu Estado? Se você retira IPI, você impacta 
diretamente o Fundo de Participação dos Estados. Os 
governadores, no próximo mês – vocês vão ver –, nós 
estamos tendo uma crise federativa seriíssima, mas, 
no próximo mês, vão vir aqui pedindo socorro. Socorro. 
Vai ser a situação. Mas não é só o IPI.

A Emenda 29, com relação à saúde, foi aprovada. 
Bom! Mas o que a emenda 29 diz, no caso? A Emen-
da 29 coloca muitas outras atribuições aos Estados 
e Municípios, mas não coloca um recurso novo. Joga 
para Estado e Município.

Piso Nacional do Professores, eu apoio. Sou en-
tusiasta do piso. Atribuições para os Estados e para os 
Municípios. Qual é o recurso novo? Nenhum.

Há pressão das polícias nos Estados. E a gente 
vê os governadores aqui, vindo desesperados a Bra-
sília. É preciso a boa política novamente.

E eu vou dar exemplo da concentração de arre-
cadação nas mãos da União, Senador Acir Gurgacz. 
Olha só o número.

No Projeto de Lei Orçamentária de 2012, a previ-
são de arrecadação foi de R$984 bilhões. Sabe quanto 
de impostos? R$391 bilhões e R529 bilhões em con-
tribuições – para explicar para as pessoas que nos 
estão acompanhando.

As contribuições não são repartidas com Estados 
e Municípios; só os impostos.

O que tem acontecido? As contribuições têm au-
mentado. Vejam bem: os impostos, que são repartidos, 
R$391 bilhões, e as contribuições, R$529 bilhões! Isso 
é um recorde. Na verdade, são R$200 bilhões a mais!

Eu dou outros exemplos: entre 2007 e 2010, a ar-
recadação da União cresceu, em termos reais, 25,9%, 
enquanto as transferências da União aos Estados e 
Municípios cresceram apenas 15,3%.

Há outro número aqui. Olhem como a cada ano 
sobe a concentração da arrecadação nas mãos da 
União: em 2008, era 54%. Sabe quanto está agora? 
Está 57%. Os Estados tinham 27% em 2008; agora, têm 
24%. E é ano a ano. Essa é uma marcha da insensatez.

Chamo a atenção da Presidenta Dilma, que está 
fazendo um grande governo, está trabalhando firme, 
mas o pessoal que a cerca, sua articulação política, é 
muito frágil. Não estão conseguindo fazer, estão com-
plicando, estão lançando o Brasil numa grande batalha, 
numa guerra federativa. Isso é um escândalo!

Eu chamo a atenção dos Srs. Senadores, desta 
Casa da federação: nós temos de puxar esse debate 
aqui.

Na próxima terça-feira, vai ser votada a Resolu-
ção nº 72. Antes de passar o aparte para o Senador 
Mozarildo, quero dizer que sou a favor da Resolução 
nº 72. É um absurdo produtos importados pagarem 
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menos impostos do que produtos produzidos aqui no 
País. Nós temos de proteger a nossa indústria, mas 
essa questão está ligada a outro debate, da questão 
federativa. Eu vou votar para adiar a discussão, por-
que tem de haver, sim, um compromisso do governo 
de chamar todos os seus governadores à mesa. A 
Presidenta tem de fazer isso, já que sua articulação 
política é frágil, não tem condições.

E nós, deste Senado Federal, temos de falar. Esta 
é a Casa da federação. Estou agindo, Senador Moka. 
Falei desde o início que tenho orgulho de ser PT, mas 
a nossa função constitucional aqui é defender a fede-
ração, defender os Estados que nós representamos.

É esse o apelo que faço aqui a este Senado 
Federal. 

O Rio de Janeiro vai ter uma solidariedade fede-
rativa, com o Espírito Santos, com Goiás e com Santa 
Catarina, porque não dá para passar desse jeito. So-
mos a favor da Resolução nº 72, mas tem de haver 
alguma transição, algum acordo. E esse sentimento 
tem de crescer neste Senado Federal.

É com muito prazer que passo a palavra ao Se-
nador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Lindbergh, quero cumprimentar V. Exª, porque 
aprendi, desde pequeno, que o bom pai e a boa mãe 
não são aqueles que passam a mão na cabeça do filho 
e aprovam tudo de errado que ele possa fazer; como o 
bom amigo não é aquele que só aplaude o outro que 
é mais poderoso. Eu acho que o bom amigo, o bom 
aliado é aquele que tem a coragem e a tranquilidade 
de alertar o outro amigo do que possa estar sendo 
feito de errado. V. Exª está fazendo aqui à Presidente 
Dilma um alerta muito importante. V. Exª é do PT, que 
é o partido da Presidente, e eu sou do PTB, que é um 
partido aliado, mas não adianta a Presidente ter aqui 
aliados que estejam incondicionalmente votando o que 
o Poder Executivo manda. A votação tem de ser, sim, 
como disse V. Exª, precedida de uma articulação e de 
um debate, de forma que o equilíbrio federativo seja 
mantido. Eu não quero entrar no mérito da questão em 
si, mas o fulcro do pronunciamento de V. Exª, de fato, 
é importante para que a Presidente Dilma tenha aqui, 
no Senado, como na Câmara, aliados que, de fato, 
possam não deixá-la equivocar-se por conselhos que 
não sejam adequados. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu agradeço muito o aparte de V. Exª, Senador Moza-
rildo. Muito obrigado.

Passo agora a palavra à Senadora Ana Amélia. 
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Lindbergh Farias, eu estou aprendendo muito 
com V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
O que é isso, Senadora?

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – A sua juven-
tude esconde uma sabedoria de prática, de diálogo, de 
tolerância, de compreensão para com os problemas. 
E o apoio que V. Exª dá ao governo não é cego; é um 
apoio crítico. Esse apoio crítico é extremamente sau-
dável para um governo que quer acertar. No aspecto 
da Resolução nº 72, como V. Exª, eu também sou to-
talmente favorável. O meu Estado, Rio Grande do Sul, 
é um Estado exportador. Hoje pela manhã, Jorge Ger-
dau Johannpeter me telefonou, dando as razões pelas 
quais é preciso apoiar e votar a favor desse projeto de 
resolução. Não havia nenhuma dúvida de que eu votaria 
a favor, mas, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
tivemos a mesma atitude, porque pensamos que uma 
semana ou quinze dias para ampliar a conversa sobre 
essa matéria tão importante é uma forma solidária para 
com aqueles Estados que vão perder a sua receita. Não 
vamos discutir o mérito da questão, que é bastante 
complexa, mas, sim, o direito e a solidariedade fede-
rativa que deveríamos ter nesse debate. Também há 
um equívoco grande – e, nisto, também concordo ple-
namente com V. Exª – no encaminhamento da questão 
do pacto federativo, porque está se falando apenas nos 
Estados e o pacto federativo tem um peso e um passi-
vo com os Municípios. V. Exª foi prefeito e sabe disso. 
As prefeituras municipais, os Municípios, de 1988 até 
agora, tiveram uma perda substantiva das suas receitas 
e um aumento muito grande das suas competências e 
das suas responsabilidades. Compatibilizar tudo isso é 
a grande tarefa da engenharia política que esta Casa 
terá de fazer, esta que é a Casa da República. Então, 
fico muito feliz por V. Exª trazer ao plenário do Sena-
do essa discussão. Tomara mesmo que o Palácio do 
Planalto, ali do lado, na Praça dos Três Poderes, ouça 
esse apelo de V. Exª, que agora é também o meu apelo 
e da maioria, acredito, dos Senadores que têm a ex-
periência de ex-governadores, de ex-prefeitos, como 
V. Exª, trazendo uma contribuição muito grande sobre 
isso. Se nós deixarmos apenas esse pacto federativo 
e a Comissão começa a pautar isso com os Estados, 
aí vamos ter uma reforma ou uma mudança pela me-
tade, e não é disso que precisamos agora. Parabéns, 
Senador Lindbergh Farias. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Senadora Ana Amélia, eu é que agradeço a V. Exª 
pela gentileza do aparte. Hoje, o Governador do Rio 
Grande do Sul esteve aqui, inclusive tenho aqui no 
meu pronunciamento, que acabei não lendo, uma fala 
dele de algum tempo atrás, em que diz o seguinte, o 
Governador do Rio Grande do Sul, em relação à dívi-
da dos Estados: 
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O perfil dessa dívida é completamente 
injusto. Se permanecer com o cálculo que 
está, torna-se impagável. A dívida precisa ser 
equacionada, tanto os juros quanto o cálculo 
da correção.

Hoje, a Câmara dos Deputados organizou, presi-
dida pelo Deputado Cândido Vaccarezza, um encontro 
com governadores para discutir dívidas dos Estados. 

Presidente Moka, só mais um instante para que 
eu possa concluir.

Foi uma reunião muito representativa, da qual 
participaram muitos governadores, mais de dez, para 
citar os maiores: Governador Geraldo Alckmin, Gover-
nador Anastasia, o Governador do Rio Grande do Sul, 
o Governador da Bahia e vários outros governadores. 
Não quero citar todos porque vou falhar. E foi uma reu-
nião que mostrou muita unidade em relação às dívidas. 
Hoje os números, Senador Moka, Minas Gerais, por 
exemplo – eu conversava com o Governador Anastasia 
–, a dívida começou com R$15 bilhões; Minas Gerais 
pagou R$21 e está R$63. São Paulo: a dívida era de 
R$64 bilhões, em 2000; pagou muito, não tenho esse 
número aqui, e a dívida hoje é de R$160 bilhões. Rio 
Grande do Sul: aumentou 150: a dívida era de R$15 
bilhões; em 2010, estava em R$37 bilhões. 

Nós temos que tomar alguma decisão aqui neste 
Congresso Nacional, no Senado...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Só para concluir. 

Sou relator do projeto do Senador Francisco Dor-
nelles. Eu tinha apresentado um projeto: que, em vez 
do IGP-DI mais 6% a 9%, eu colocava TJLP a 6%, que 
é o que o governo empresta ao BNDES. Veio uma pro-
posta do Ministério da Fazenda para colocar taxa Selic.

Mas, veja bem, taxa Selic é um instrumento de 
política monetária. A inflação está baixando, mas, se a 
inflação subir, a taxa tem que subir novamente.

O governo está fazendo uma coisa muito correta 
em relação à sua própria dívida. O governo está me-
xendo na sua dívida e está desatrelando a Selic. Eu 
não consigo entender por que atrelar agora a dívida 
dos Estados à Selic.

O meu projeto era a TJLP, mas estou centrando 
no projeto do Senador Francisco Dornelles, que faz o 
seguinte: recalcula toda a dívida e mexe nesse cálculo 
do IGP-DI mais juros de 6% a 9% com base na inflação. 
Aí surge outro valor da dívida. E o Ministro Dornelles 
apresenta uma taxa prefixada de 3%.

Eu vou acrescentar a sugestão dos secretários 
de Fazenda. Já anuncio, como relator, ao Plenário, 
que o Confaz, por unanimidade, todos os secretários 

de Fazenda, reunidos, disseram o seguinte: mexer no 
indexador é importante, mas, se não diminuir a pres-
tação mensal, não tem jeito.

Hoje, a maior parte dos Estados compromete 
13% de sua receita corrente líquida com o pagamen-
to da dívida.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – No Mato Grosso do Sul, o percentual 
é de 15%.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Em cinco Estados, esse percentual é de 15% – a dívi-
da havia sido calculada antes de 1997 –, e há outros 
cinco em que é de 7,5%; a Bahia é um deles.

Pois bem. A proposta do Confaz que nós vamos 
apresentar é de redução desses valores: reduzir de 
13% para 9% e alongar o perfil da dívida por dez ou 
quinze anos.

Quero apresentar o meu relatório pronto na pró-
xima semana, para que possamos ...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
(...) votá-lo na CAE. Acho que, se votarmos na CAE 
(Fora do microfone.), vamos dar força à negociação.

Pelo que eu entendo, quanto a essa paralisia da 
articulação política, só impondo uma vitória na CAE 
para abrirem um canal de negociação efetiva com os 
governadores.

Portanto, chamo aqui os Senadores para que 
possamos fazer esse esforço na próxima reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Devo dizer que a Dilma tem um grande argumento 
para fazer isso. Ela chamou os empresários, os grandes 
industriais do País para pedir o seguinte: “Nós temos 
que aumentar a nossa capacidade de investimento”. 
O País tem que crescer, mas não apenas aumentando 
o consumo. Temos que aumentar a nossa capacidade 
de investimento, que, hoje, ainda é de 19%, mas ela 
quer que chegue a 24%.

Pois bem, ela pode fazer a mesma coisa com os 
governadores em cima dessa diminuição do compro-
metimento da receita corrente líquida. Aqui ninguém 
está defendendo que esse recurso vá para custeio, 
mas ela pode condicionar isso a investimentos e cha-
mar os governadores.

Sabemos que as obras nos Estados são feitas 
com mais rapidez. É injeção na veia do crescimento 
econômico do nosso País.

Então, Sr. Presidente, eu concluo dizendo isto: 
explicando a todos os que nos assistem que tenho 
uma postura muito firme de defesa do Governo da nos-
sa Presidenta Dilma, e vou ter sempre essa posição, 
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mas sou Senador do Rio de Janeiro. Nas questões 
da federação, vou ser um Senador que olha primeiro 
para o meu Estado, para os interesses do meu Estado 
e para essa lógica que nos mostra que é preciso ter 
solidariedade federativa, porque todos os Estados da 
federação estão passando por grande dificuldade. E 
os senhores vão ver o que vai acontecer no próximo 
mês, quando começar a diminuir o repasse do Fundo 
de Participação dos Estados pela isenção de IPI. 

Este é o chamamento que eu faço ao Senado 
Federal: vamos nos unir nesse grande debate do pac-
to federativo. 

Muito obrigado a V. Exª pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Lindbergh, quero parabenizá-lo 
pelo discurso lúcido, oportuno. V. Exª vai ter a solida-
riedade, tenha certeza, dos Senadores, em especial a 
minha. Estivemos com a Presidente Dilma, eu e o Go-
vernador André Puccinelli. Ouvi o pronunciamento de 
V. Exª e vi o Governador André dizendo à Presidente 
Dilma da dificuldade hoje com essa questão da rene-
gociação da dívida. V. Exª tem razão. Nós temos que 
aproveitar esse debate para discutir o pacto federativo.

Parabéns pela lucidez do pronunciamento, Se-
nador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço para me ins-
crever para falar pela Liderança do PDT. 

E aproveito a oportunidade para cumprimentar 
o Senador Lindbergh Farias pelo belo pronunciamen-
to que faz nesta tarde, trazendo um assunto da maior 
atualidade, da maior importância para toda a popula-
ção brasileira.

Nós trabalhamos muito na CAE esta semana para 
que houvesse, realmente, um tempo entre a discussão 
e a aprovação da Resolução nº 72. Infelizmente, nós 
não conseguimos sucesso por um voto. Mas entendo 
que seria muito importante, e é muito importante, o 
Governo dar essa oportunidade para que os Estados 
possam se posicionar e tentar achar uma alternativa 
para que a União possa ajudar os Estados, não so-
mente esses três que terão uma perda considerável, 
mas, sim, todos os Estados da Federação.

Meus cumprimentos, mais uma vez, ao Senador 
Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito. 

Na sequência, concedo a palavra, como oradora 
inscrita, à Senadora Ana Amélia.

Senadora Ana Amélia, quero me penitenciar. O 
Cícero estava na frente, mas disse que inverte.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Prefiro 
falar depois.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Cícero Lucena, V. Exª tem 
a palavra.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senadora Ana Amélia, com certeza, teria o 
maior prazer em ceder a vez a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, existem de-
terminadas questões, determinados problemas sociais 
que não afetam apenas este ou aquele grupo ou aquela 
comunidade, este ou aquele Município, este ou aquele 
Estado. São questões fundamentais que afetam cada 
um dos cidadãos e das cidadãs deste enorme País, 
o nosso querido Brasil, afetam a mim, afetam V. Exªs, 
Srªs e Srs. Senadores, afetam toda a população dos 
Estados que V. Exªs representam aqui, neste Senado. 
Quero tratar hoje de uma dessas questões, Sr. Presi-
dente: a destinação do resíduo sólido no nosso País.

O que fazemos com o lixo que produzimos diaria-
mente às toneladas? É um dos indicadores do nosso 
grau de civilidade, do nosso compromisso com o meio 
ambiente e principalmente da nossa preocupação com 
o amanhã, com o tipo de país que legaremos para os 
nossos filhos, netos e bisnetos.

O tema ganhou destaque nos últimos dias atra-
vés de uma série de reportagens no Jornal Nacional 
e de abordagem da nova novela da Rede Globo, que 
retratam, com fidelidade, a dura realidade de quem 
vive nos lixões do Brasil.

A questão do tratamento dos resíduos sólidos é 
fundamental por outro motivo: ela exige o empenho 
de todos. E, quando digo todos, quero dizer todos, li-
teralmente: cada um de nós, brasileiros, do mais pobre 
ao mais rico, do mais jovem ao mais velho. Homens, 
mulheres, crianças, todos podemos e devemos con-
tribuir para a criação de uma nova postura diante dos 
resíduos e do lixo que produzimos.

De nada adianta o esforço isolado do Poder Pú-
blico, do Estado, dos Municípios, sem a contrapartida 
das empresas e das indústrias. E será inútil o esforço 
dos empresários e dos industriais sem a contraparti-
da da sociedade, da comunidade, das famílias e de 
cada cidadão.

Esse espírito de cooperação, Sr. Presidente, tal-
vez seja o princípio fundamental da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) que vigora no Brasil.

Eu tive a satisfação de relatar o projeto do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos no Senado, na Comissão 
de Meio Ambiente, uma iniciativa que foi fruto de um 
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amplo debate envolvendo representantes do Governo, 
de entidades privadas e da sociedade civil organizada. 
Pude constatar, então, a urgência e a necessidade das 
medidas que pretendíamos tomar, além dos inúmeros 
benefícios de ordem social, econômica, política e am-
biental, que resultariam na Política Nacional de Resídu-
os Sólidos, logo que fosse aprovada e regulamentada.

A sanção da lei que criou o Programa Nacional 
de Resíduos Sólidos, em agosto de 2010, deu início 
a um processo que eu enxergo como uma verdadeira 
revolução. Em primeiro lugar, a nova política decretou 
o fim dos lixões. 

Todos aqueles que, como eu, já foram prefeitos 
sabem que os lixões são bombas-relógios capazes de 
implodir a melhor e mais bem-intencionada das admi-
nistrações municipais.

Os lixões, Srªs e Srs. Senadores, são soluções 
simples e muito erradas para um problema extrema-
mente complexo. São focos de doença, de pobreza, 
de poluição visual, de contaminação, de desigualda-
de social.

Corro o risco de me repetir, pois já discursei sobre 
isso há cerca de cinco anos, mas ainda me emociono 
ao me lembrar da luta que travei para fechar o Lixão 
do Roger, na minha Paraíba, cidade de João Pessoa, 
principalmente pelos flagelos e pelas dificuldades de 
sobrevivência desumana de cerca de 300 pessoas 
que lá residiam.

Eu passava pelo Lixão do Roger todos os dias, no 
meu trajeto de casa, no bairro do Bessa, até o prédio 
da Prefeitura, que ficava a menos de dois quilômetros 
do lixão. Não era o melhor trajeto, consequentemen-
te, não era o melhor caminho, mas foi um trajeto que 
me impus, uma forma de alimentar a minha indigna-
ção diante daquela ferida aberta na carne de minha 
cidade, uma verdadeira chaga social que já estava ali 
havia mais de meio século e que não queria cicatrizar 
de jeito nenhum. Foi uma forma de renovar diariamente 
o compromisso que fiz comigo mesmo e com o povo 
da minha cidade de fechar o Lixão do Roger de uma 
vez por todas.

Com muitas dificuldades, fomos resolvendo os 
problemas associados ao Roger, um por um: constru-
ímos moradia e creches para as famílias que sobre-
viviam de forma desumana no lixão; transformamos 
os ex-catadores de lixo em agentes ambientais, em 
recicladores; combatemos os elementos tóxicos pro-
duzidos pela decomposição do lixo no Roger; redire-
cionamos o lixo destinado ao Roger para instalações 
sanitárias apropriadas. No fim, transformamos aquele 
triste cenário social, tanto que ele passou a ser ponto 
de visitação das escolas, que ali aprendiam sobre o 
poder da ação humana para alterar o ambiente – no 

caso, para melhor. Com muita luta, e nos antecipando a 
uma política nacional sobre o assunto, transformamos 
o Lixão do Roger em um exemplo de ação eficaz nas 
áreas ambiental e social. Para ver essa experiência, 
acesse meu canal no Youtube: www.youtube.com/cice-
rolucena e assista ao documentário dirigido por Juca 
Pontes sobre o fim do Lixão do Roger.

Assim sendo, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
não é de hoje que acompanho de perto a questão dos 
resíduos sólidos. A experiência que acabo de narrar, 
nos meus anos à frente da Prefeitura de João Pessoa; 
o tempo em que presidi a Subcomissão Temporária so-
bre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos desta Casa; 
minha participação direta nos trabalhos que levaram 
à criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
tudo isso, quero crer, atesta meu envolvimento com 
essa questão e minha preocupação com os rumos 
futuros da PNRS.

Cerca de um ano e meio após a sua criação, a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos encontra-se num 
ponto crucial de sua implantação. O prazo para que 
os Municípios e os Estados apresentem seus planos 
de gestão de resíduos termina daqui a quatro meses, 
em agosto deste ano. Esses planos são necessários, 
por exemplo, para que o Governo Federal, os gover-
nos federais e os municipais façam jus a recursos da 
União. O Ministério do Meio Ambiente já recebeu os 
planos de resíduos de 17 Estados, além de 23 planos 
intermunicipais que envolvem mais de 300 municípios. 
São bons números, mas os prefeitos e os governado-
res que ainda não elaboraram seus planos precisam 
colocar mãos à obra, pois o prazo está se esgotando 
rapidamente.

Outro prazo estabelecido pela lei é o que se re-
fere ao fechamento dos lixões e sua substituição pe-
los aterros. O último lixão no País precisa ser fechado 
até agosto de 2014. Porém, ainda há muitos lixões, 
sobretudo nos Municípios menores, cujas prefeituras, 
muitas vezes, não têm verbas para instalar e manter 
aterros sanitários ou controlados. A solução, nesses 
casos, é a criação de consórcios intermunicipais, por 
meio dos quais vários municípios compartilharão os 
mesmos aterros.

Para atender os Municípios com até 50 mil habi-
tantes na implantação dos sistemas públicos de manejo 
do lixo, aprovei, no Orçamento-Geral da União (OGU) 
2009, R$205 milhões, através de emenda na Comissão 
de Assuntos Sociais, mas, desse total, infelizmente, 
não foi liberado nenhum centavo.

(Interrupção do som.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Agradeço, Sr. Presidente. Estarei concluindo dentro 
do prazo.

Mas, como eu acabei de mencionar, apenas 300 
Municípios se mobilizaram até agora, sendo que cer-
ca de metade dos 5.564 Municípios brasileiros ainda 
depositam seus resíduos sólidos nos infames lixões.

Esses dados, Sr. Presidente, assim como os ainda 
baixos índices relativos à coleta seletiva e à reciclagem 
no País, mostram-nos que, por mais que tenhamos 
evoluído desde a aprovação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, muito ainda resta a ser feito.

O mais importante, a meu ver, é engajar toda a 
população nesse processo. Os técnicos do Ministério 
do Meio Ambiente costumam dizer que está aconte-
cendo uma “revolução silenciosa” no País. Eu acredito, 
Sr. Presidente, que temos que quebrar esse silêncio. 
Só conseguiremos implantar o Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos em sua plenitude se envolvermos todo 
o povo brasileiro nessa empreitada.

O Poder Público já está se movimentando, ela-
borando os planos de gestão de resíduos, criando 
consórcios intermunicipais, entre outras medidas que 
estão sendo adotadas.

É hora, portanto, de engajar o setor privado, o 
que está sendo feito com a aplicação do princípio da 
logística reversa, que cobra das empresas e das indús-
trias uma participação mais ativa na correta gestão e 
na destinação adequada das embalagens e resíduos 
que produzem.

É hora de engajar os trabalhadores, é hora de 
dar formação adequada aos catadores de materiais 
recicláveis, de incluí-los socialmente, a exemplo do 
que fizemos no Lixão do Roger.

É o momento, acima de tudo, de divulgar o Pla-
no Nacional com mais ênfase, de chamar o cidadão 
brasileiro para a ação, de mostrar a importância do 
Plano para o amanhã deste País. É justamente o que 
faço com este pronunciamento, Sr. Presidente: busco 
chamar a atenção de todo o Brasil para esta maravi-
lhosa revolução que está acontecendo, mas cobran-
do também a participação, a ajuda, a colaboração de 
todos os entes da Federação, bem como dos nossos 
queridos habitantes.

Meu muito obrigado, Sr. Presidente, e que Deus 
proteja a todos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Cícero Lu-
cena, convido para falar pela Liderança do PDT o Se-
nador Acir Gurgacz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Aníbal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando 
o ensejo dessa fala brilhante do Senador Cícero Lu-
cena, eu quero comunicar à Mesa que estou reque-
rendo seja apresentado um voto de aplauso à Prefei-
tura Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, que já 
implantou o seu Projeto de Modernização do Sistema 
Público de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município. E, com base nisso, sagrou-se campeã do 
Prêmio Eco-Cidade 2011, classificando-se, também, 
entre as vinte melhores ao Prêmio “Melhores Práticas 
em Gestão Local de Resíduos Sólidos”.

Então, requeiro este voto de aplauso à Mesa Di-
retora, para que seja aprovado pelo Plenário. E faço 
isso exatamente após esse pronunciamento brilhante 
do Senador Cícero Lucena, que tem sido um defen-
sor devotado a esta causa do Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos.

Por oportuno, está em discussão um projeto, que 
merece atenção especial de todos nós, relacionado a 
esse tema na Comissão de Meio Ambiente, para os 
próximos dias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Acir 
Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores

As atenções do mundo, mais uma vez, se vol-
tam para o Brasil. O nosso País, que agora é a sexta 
maior economia do mundo e tem mostrado fôlego para 
enfrentar com êxito a atual crise econômica mundial, 
vai sediar, entre os dias 13 e 22 de junho, na cidade 
do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

A principal proposta da Rio+20 é contribuir para 
definir a agenda do desenvolvimento sustentável para 
as próximas décadas, por meio da avaliação do pro-
gresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto.

Mais de cinquenta mil pessoas e 120 chefes de 
Estado do mundo inteiro são aguardados na Rio+20. 
Entretanto, a grande pergunta que se faz nesse mo-a grande pergunta que se faz nesse mo-
mento é: será mesmo que os Chefes de Estado vão 
comparecer à Rio+20 para debater soluções para um 
mundo sustentável em meio à crise económica?

Se começarmos a nos perguntar também quais 
os motivos que nos levaram a atual situação de crise 
económica mundial, possivelmente vamos encontrar 
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muitas respostas nas discussões que serão travadas 
na Rio+20, que, de forma programática questionam o 
atual modelo de desenvolvimento e propõem um novo 
modelo, baseado na sustentabilidade ambiental, eco-
nómica, social, institucional e humana.

Para o Brasil, que há mais de 20 anos está na 
vanguarda das discussões ambientais, que em 2007 
propôs a Rio+20 e que estará presidindo a reunião, é 
essencial que as discussões se guiem pelos pilares 
do desenvolvimento sustentável de forma abrangente 
e equilibrada.

É importante destacar que a Rio+20 é uma con-
ferência sobre desenvolvimento sustentável, e não 
apenas sobre o meio ambiente. O desafio da susten-
tabilidade, portanto, representa uma oportunidade 
excepcional para se mudar um modelo de desenvolvi-
mento económico que ainda precisa incluir plenamen-
te as preocupações com o desenvolvimento social e 
humano, além da proteção ambiental.

Hoje, podemos comemorar o fato de o Brasil ser 
a sexta maior economia do mundo, mas temos que 
lamentar o fato de termos mais de 16 milhões de pes-
soas vivendo em condições de extrema pobreza, o que 
representa 8,5% da população brasileira.

Evidente que podemos comemorar que mais de 
13 milhões de brasileiros deixaram a miséria, nos últi-
mos 16 anos, segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (IPEA). No mesmo período, outras 
12 milhões de pessoas saíram da pobreza, configura-
da pelo rendimento médio domiciliar per capita de até 
meio salário mínimo mensal.

A redução da pobreza é, em boa medida, resul-
tado do crescimento económico do País e dos progra-
mas sociais do Governo Federal como o Fome Zero, 
o Bolsa Família e o Mais Alimentos, entre outros, que 
contribuíram para uma melhora na desigualdade de 
renda em todos os Estados do País.

Entretanto, a combinação do crescimento eco-
nómico com avanços sociais observada no período 
recente precisa ser aprofundada, com o necessário 
aperfeiçoamento de políticas públicas de alcance na-
cional, sobretudo daquelas voltadas à consolidação de 
um modelo de desenvolvimento sustentável, de uma 
economia forte, diversificada, que promova a inclusão 
social, a proteçao ambiental e o fortalecimento de nos-
sas instituições democráticas.

Não podemos mais pensar que as soluções para 
os problemas brasileiros estejam única e exclusivamen-
te nas medidas assistenciais, mas sim buscar alterna-
tivas no impulso a todo o sistema econômico e social, 
na produção industrial, na agricultura, no comércio, 
nos serviços e na inovação tecnológica.

O Estado não precisa suprir todas as necessi-
dades da população, mas sim trabalhar para que as 
pessoas não tenham tais necessidades, fomentando a 
economia por meio de investimentos em infraestrutura, 
em educação, em inovação e tecnologia e na promoção 
dos serviços básicos de saúde e segurança pública.

Apresento esses dados para dizer que o Bra-
sil está fazendo a lição de casa na promoção do de-
senvolvimento sustentável. Precisamos é nos manter 
alertas sobre a condução das políticas públicas que 
mantêm firmes os três principais pilares da sustenta-
bilidade, que são a consolidação da estabilidade de 
nossa economia, a promoção da inclusão social e a 
proteção ambiental.

Estamos demonstrando para o mundo que pode-
mos resolver nossos problemas internos e superar os 
desafios da globalização com criatividade, autonomia e 
soberania. No enfrentamento da crise financeira inter-
nacional, as atuais medidas adotadas pela presidenta 
Dilma Rousseff estão corretíssima e só precisam ser 
ampliadas para todos os setores da economia para que 
o Brasil mantenha seu ritmo de crescimento.

Autonomia e soberania, essas são palavras fun-
damentais para que o Brasil conquiste seu espaço no 
mundo globalizado e seja respeitado como uma gran-
de Nação. Essas são as palavras-chaves para que o 
Brasil coordene os debates na Rio+20 com a liderança 
que vem demonstrando nos principais fóruns mundiais. 
Para isso, é preciso que enfrentemos o falso ambien-
talismo internacional a serviço das grandes corpora-
ções transnacionais e de alguns governos dos países 
mais poderosos.

Digo isso, porque a sensibilidade dos sucessivos 
governos brasileiros às pressões externas motivadas 
por questões ambientais tem sido uma constante, des-
de o final da década de 1980. Temos feito uma série 
de concessões aos ditames do falso ambientalismo 
internacional, que passa por cima dos interesses e das 
manifestações explícitas da sociedade brasileira, em 
várias de suas instâncias representativas.

Presenciamos isso, recentemente, quando grande 
parte da motivação das diferenças entre o Governo e o 
Congresso Nacional, na votação da reforma do Código 
Florestal, parecem ser os “compromissos internacio-parecem ser os “compromissos internacio-
nais” assumidos pelo Brasil, em especial, visando à 
realização da Conferência Rio+20.

O Senado Federal demonstrou que está atento 
aos interesses da Nação e do povo brasileiro e produziu 
um novo Código Florestal moderno, adaptado à rea-
lidade brasileira e com legitimidade de termos ouvido 
todos os setores da sociedade brasileira.

Portanto, a insidiosa campanha das ONGs in-
ternacionais contra a reforma do Código Florestal, 
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juntamente com as investidas contra os projetos de 
infraestrutura, têm como objetivo último dificultar, com 
pesados passivos ambientais, um dos maiores trunfos 
com que conta o Brasil para se apresentar como prota-
gonista na reconfiguração da ordem de poder mundial 
que se encontra em curso; a perspectiva concreta de 
se converter no maior produtor de alimentos do mundo, 
com influência direta na América do Sul (que detém, 
em conjunto, cerca de metade das terras agricultáveis 
ainda inexploradas no Planeta) e capacidade decisiva 
para apoiar a expansão agrícola na África.

Como ficou demonstrado na maciça votação em 
favor da reforma do Código Florestal, essas falsas 
ONGs ambientalistas não têm qualquer legitimidade 
para representar a sociedade brasileira, constituindo-
-se num poder suprademocrático.

Precisamos deixar para trás o “bom mocísmo” 
seletivo adotado e passar a atuar em toda a linha de 
acordo com a grandeza real do nosso País, e não 
com a percepção de grandeza “pragmática”, que tem 
orientado muitas de suas ações referentes aos temas 
ambientais e indígenas.

As perspectivas e as responsabilidades colocadas 
sobre o Brasil, como protagonista global, estão a exigir 
uma diplomacia comprometida com a percepção da 
dinâmica histórica, baseada em princípios firmemen-
te alicerçados nos interesses maiores do nosso País.

Sr. Presidente, o Senado Federal vem discutin-
do há muito tempo o tema da sustentabilidade e se 
preparando para participar da Rio+20. Esse foi um 
debate intenso que tivemos durante todo o processo 
de tramitação da reforma do Código Florestal Brasilei-
ro, que hoje se encontra na Câmara dos Deputados e 
que deve ser votado nos próximos dias. É um tema da 
maior importância para a população brasileira.

Realizamos este debate da maneira mais plural 
possivel, envolvendo diversas comissões temáticas 
e todos os setores da sociedade. E creio que o texto 
que aprovamos aqui no Senado representa os anseios 
da sociedade brasileira, mas é, sobretudo, um texto 
equilibrado que se pautou pelos princípios da susten-
tabilidade, que são a promoção do desenvolvimento 
econômico, social e humano com proteção ambiental.

É importante destacar que a Rio+20 é uma con-
ferência sobre desenvolvimento sustentável, e não 
apenas sobre o meio ambiente. O desafio da susten-
tabilidade, portanto, representa uma oportunidade ex-
cepcional para se mudar um modelo de desenvolvimen-
to econômico que ainda precisa incluir plenamente...

(Interrupção do som.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Já vou concluir.

O desafio da sustentabilidade, portanto, representa 
uma oportunidade excepcional para se mudar um mo-
delo de desenvolvimento econômico que ainda precisa 
incluir plenamente as preocupações com o desenvol-
vimento social e humano, além da proteção ambiental. 
Por isso, entendo que devemos participar da Rio+20 de 
uma forma ampla, aberta, levando também o resultado 
de nossas discussões aqui na Comissão de Agricultura, 
bem como das demais comissões temáticas desta Casa.

Evidente que já temos as comissões especiais 
de representação do Senado, como a Comissão Tem-
porária Externa, destinada a representar oficialmente 
o Senado na Conferência, da qual faço parte; temos 
também a Subcomissão Permanente de Acompanha-
mento da Rio+20 e do Regime Especial de Mudanças 
Climáticas, muito bem conduzida pelo Senador Cristó-
vão Buarque; também a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas (CMMC), que também está 
se preparando para a Conferência, e temos também a 
Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, 
presidida pelo Senador Rodrigo Rollemberg, que, in-
clusive, já fez o convite para participarmos da Cúpula 
Mundial de Legisladores, de 15 a 17 de junho, no Rio 
de Janeiro, evento que antecede a Rio+20.

Vamos trabalhar para que a Rio+20 possa incluir 
a temática da agricultura nos debates e proposições. 
Temos um trabalho intenso de fiscalização e de moni-
toramento em relação às políticas públicas do Gover-
no Federal, bem como de debates onde propomos o 
aperfeiçoamento destas políticas, e vamos construir 
uma agenda comum com as demais Comissões do 
Senado, para que possamos participar da Rio+20 le-
vando uma síntese do nosso trabalho relacionado à 
promoção do desenvolvimento sustentável.

É um momento excepcional para que possamos 
debater e levar as nossas idéias e as nossas suges-
tões sobre sustentabilidade, para que o mundo intei-
ro possa acompanhar aquilo que fazemos aqui para 
produzir e cuidar do meio ambiente, e que o mundo 
todo possa fazer...

(Interrupção do som)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Es-
peramos que o mundo todo possa fazer, Sr. Presidente, 
aquilo que o Brasil faz para cuidar – e como cuida – 
do meio ambiente. Esse é o desafio que temos agora 
na Rio+20.

Era isso que eu tinha para tratar nesta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Eu que agradeço, Senador.

Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra à 
Senadora Ana Amélia.

Quero dizer também que hoje, pela manhã, no mi-
niplenário do Interlegis, tivemos um encontro da Globo 
Internacional, com a participação de vários Deputados 
e Senadores, no sentido de que possamos participar e 
acompanhar de perto a votação de toda essa matéria.

Inclusive a primeira conferência de parlamentares 
do mundo será, antecedendo a Rio+20, nos dias 15, 
16 e 17, no Rio de Janeiro também, para que possa-
mos fazer o intercâmbio entre as matérias que tratam 
da preocupação ambiental e das mudanças climáticas.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Cícero Lucena, Srs. Senadores, Srªs. Se-
nadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, nós vivemos hoje, Presidente, um mo-
mento que eu diria histórico do Congresso Nacional, 
na parte da manhã, uma sessão conjunta da Câmara 
e do Senado, onde foi lido o requerimento para insta-
lação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ato 
formalizando a criação desta Comissão investigativa 
que vai apurar as denúncias envolvendo as ações do 
contraventor Carlos Cachoeira nas chamadas opera-
ções Vegas e Monte Carlo e o envolvimento de políti-
cos, empresários e gestores estaduais, municipais e 
federais neste esquema. 

A instalação da CPI aconteceu sob a liderança 
de uma mulher – e fiquei muito feliz por este fato –, a 
Deputada Rose de Freitas, Vice-Presidente do Congres-
so Nacional, mas que ocupa a Presidência por conta 
da ausência do Presidente do Senado, Senador José 
Sarney, licenciado para tratamento de saúde.

Aproveito para renovar a ele votos de pronto res-
tabelecimento. 

Assinaram este documento para a criação da CPI 
449 parlamentares, a maioria, portanto, entre Deputa- Deputa-
dos e Senadores do Congresso, comprovando o inte-
resse que esta Casa tem em investigar uma relação 
promíscua, inaceitável, na qual o crime organizado 
se instala no Poder Público, seja no Congresso, no 
Legislativo, no Executivo e até mesmo no Judiciário.

Nós temos, Senador Cícero Lucena, de investigar 
todas as denúncias com profundidade, responsabilida-
de, respeitando o direito de defesa. Não pode ser um li-
belo acusatório apenas, panfletário mediático, mas uma 
investigação séria, substantiva e bem fundamentada.

Vale lembrar aqui que a CPI terá o prazo de 180 
dias, com possibilidade de prorrogação, para concluir os 
trabalhos. A Comissão tem poderes de investigação, os 

mesmos poderes concedidos às autoridades judiciais, 
e vai ouvir acusados, testemunhas e indiciados, requi-
sitar informações e documentos sigilosos a instituições 
financeiras, além de quebrar o sigilo bancário e fiscal.

Após 180 dias de trabalho, todo o material reuni-
do será encaminhado ao Ministério Público.

Detalhes técnicos esclarecidos, quero reafirmar 
minha convicção de que essa Comissão não vai se 
transformar em só mais uma CPI, não vai virar pizza, 
como uma minoria espera. A CPI mista que se insta-
lou no dia de hoje escreverá mais um capítulo da his-
tória política do Brasil. Está nas mãos dos Deputados 
e Senadores a responsabilidade para não frustrar a 
expectativa do País.

Infelizmente, escreverá, também, mais uma pá-
gina policial do nosso cotidiano. Tenho certeza de que 
os trabalhos da Comissão vão apontar os responsáveis 
pela lavagem de dinheiro, uso indevido da máquina pú-
blica, abuso de poder e das distorções do sistema de 
financiamento das campanhas eleitorais. Não se trata 
apenas da apuração de fatos para derrubar líderes 
ou enfraquecer partidos. Trata-se de apurar os fatos 
para dar uma satisfação e uma resposta adequada à 
sociedade. Não representamos aqui clubes fechados, 
partidos inimigos ou coligados. Representamos, nessa 
hora, o povo brasileiro e suas instituições.

O relatório final vai mostrar os envolvidos e, so-
bretudo, poderá até mostrar informações avassala-
doras que podem influenciar no destino de algumas 
lideranças políticas. Os jornais de hoje, aliás, trazem 
dúvidas sobre contratos feitos pelo Governo Federal 
com a Delta, empresa de construção que mais recebe 
recursos do Plano de Aceleração do Crescimento, o 
PAC, muitos dos projetos de preparação da Copa do 
Mundo de 2014. Sobre isso, o Ministro dos Esportes, 
Aldo Rebelo, garantiu que as investigações da CPI não 
devem interromper a preparação da Copa do Mundo.

A sociedade vai acompanhar, seguramente, as 
sessões e seus desdobramentos pela TV Senado, 
TV Câmara, Rádio Senado, Internet, enfim, todos os 
meios de comunicação possíveis. A CPI tem um pa-
pel essencial nas investigações da Polícia Federal e 
do Ministério Público, mas, sobretudo, tem o poder de 
popularizar as informações obtidas nas sessões, dan-
do diariamente uma satisfação ao povo.

É preciso, nesta hora, Senador Alvaro Dias, alertar 
e fazer um apelo às redes sociais para que, no momen-
to em que estiver havendo fragilidade nesse trabalho 
ou alguma tentativa de inviabilizar uma investigação 
séria ou de melar o trabalho da CPI, também traba-
lhem para que a apuração vá à sua inteireza e à sua 
profundidade, assim como fizeram em relação à Ficha 
Limpa. O povo, unido nessas redes sociais, terá um 
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poder tão grande quanto tiveram na aprovação da Lei 
da Ficha Limpa. Espero que agora, da mesma forma, 
esses usuários do Twitter, do Facebook, da Internet, de 
todas as maneiras, possam se manifestar livremente, 
pressionando o Congresso para uma apuração ade-
quada e responsável.

Com prazer, concedo um aparte ao Senador Al-
varo Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senadora 
Ana Amélia, primeiramente, meus cumprimentos a V. 
Exª pelo pronunciamento. Quero dizer o seguinte: pela 
conformação da estrutura dessa CPI, tem-se a ideia 
de tratar-se de uma CPI chapa branca, em função da 
maioria esmagadora, que é do Governo, e pelo fato 
de os governistas não abrirem mão de compartilhar o 
comando da CPI. Mas nós queremos dar um voto de 
confiança, em respeito aos integrantes dessa CPMI. 
Não podemos prejulgá-los; queremos dar um voto de 
confiança, acreditando na imparcialidade de todos os 
que integrarão essa CPI nessa investigação, desejando 
que aprofundemos as investigações. E, doa a quem 
doer, seja de que partido for, agente público que for, 
agente privado que for, quem possa ser, todos os en-
volvidos deverão ser revelados, denunciados para a ne-
cessária responsabilização civil e criminal. Se agirmos 
dessa forma, estaremos contribuindo para melhorar a 
credibilidade das instituições públicas no Brasil. É isso 
que nós desejamos. Por isso, de início, nosso voto de 
confiança aos integrantes dessa CPI. E vamos aguar-
dar os primeiros movimentos. Obviamente, se houver 
tentativa de manipulação da Comissão, teremos de 
denunciar, mas o nosso desejo não é esse, e o nosso 
voto de confiança fica registrado no brilhante pronun-
ciamento de V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Alvaro Dias.

A minha crença, a minha esperança e a minha 
convicção é a de que a maior parte dos integrantes 
dessa CPI – foram 449 parlamentares que assinaram, 
e eu fui uma das primeiras a assinar a convocação e a 
criação dessa CPI –, essa maioria está comprometida, 
sim, em fazer um trabalho sério. São parlamentares 
experientes, dos quais teremos a grande expectativa 
de receber um trabalho correspondente às expectati-
vas da sociedade brasileira.

Solicitei à Liderança do meu partido, mas o lu-
gar já estava ocupado para integrar a CPI. Portanto, 
lamentavelmente, não integrarei a CPI, mas vou acom-
panhar os trabalhos, com muita atenção e com grande 
interesse, porque essa é uma responsabilidade nossa.

Aliás, esse mal da corrupção, que corrói os pila-
res da nossa República e enfraquece os princípios da 

democracia, tão arduamente conquistada pela socie-
dade, precisa ser eliminado.

Ontem, houve um ato muito relevante. Nas próxi-
mas eleições que nós teremos nas cidades, nas capi-
tais, em todos os Municípios brasileiros, uma mulher vai 
comandar os destinos desta eleição, a primeira sob a 
vigência da Lei da Ficha Limpa, que foi aprovada com 
a pressão da sociedade brasileira, porque foi resulta-
do de uma ação popular, Presidente Cícero Lucena.

A Ministra Cármen Lúcia terá todas as condições. 
E ela não está sozinha. São quatro mulheres a integrar 
a Corte Superior da Justiça Eleitoral. Além da Minis-
tra Cármen Lúcia, estarão também a Ministra Fátima 
Nancy, minha conterrânea do Rio Grande do Sul, a 
Ministra Laurita Vaz e Luciana Lóssio. Então, quatro 
mulheres estão com essa responsabilidade.

Nós temos, aqui, Senador Alvaro Dias, Senador 
Paulo Paim, tratado disso com muita insistência. A Mi-
nistra Cármen Lúcia acabou confessando, numa entre-
vista que deu à Globo News, que ela perde o sono por 
dois processos que julga. Um envolve o caso Aerus/
Varig, em que nós aqui temos, permanentemente, aler-
tado e cobrado, porque já morreram muitas pessoas 
aguardando o resgate de um direito e não tiveram ainda.

Espero que a Ministra Cármen Lúcia, ao reconhe-
cer que esse processo lhe tira o sono, é um dos dois 
processos que ela revelou mais complicados e delica-
dos, envolvendo duras questões sociais, consiga, tam-
bém, compatibilizar com essa decisão tão importante.

Eu queria dizer também que, como membro do 
Parlamento, trabalho todos os dias em busca de me-trabalho todos os dias em busca de me-
lhorias para o povo brasileiro, para os agricultores, para 
os colaboradores das empresas, para as mulheres, 
para os aposentados, para os Municípios. São esses 
os personagens mais importantes do Brasil, e esses 
personagens que escrevem a história do nosso País 
não podem ser traídos pela condução irresponsável de 
políticos que não honram o Parlamento, ou de gestores 
públicos que não merecem o posto a eles designado.

Estamos ocupando estes lugares aqui no Sena-
do, no Congresso, não por escolha própria. Nós fomos 
escolhidos pelo voto direto, secreto, livre, de pessoas 
que esperam a retribuição desse voto com o trabalho 
honesto, digno e responsável.

A corrupção é um fardo pesado, Presidente – 
estou concluindo –, para toda a sociedade brasileira. 
Além do prejuízo moral ao Brasil, que ocupa lugar de 
destaque no ranking mundial da corrupção, temos o 
prejuízo financeiro.

Recentes estudos da Federação das Indústrias 
de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas mostram 
que os desvios de recursos públicos custam ao País 
perdas de bilhões de reais a cada ano.
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A Fiesp estima que o prejuízo pode chegar a 
até R$85 bilhões anuais. Só entre os anos de 2002 a 
2008, foram encontrados desvios de R$40 bilhões em 
contratos com o governo.

O desvio de todo esse dinheiro atinge em cheio 
dois itens que compõem o Índice de Desenvolvimento 
Humano. Ou seja, a corrupção tira o dinheiro da saúde 
e da educação. Quem rouba do Estado é responsável 
pelas mortes nos hospitais por falta de atendimento, 
ou pela falta de escola ou professores para as escolas.

Uso aqui as palavras do ex-Presidente Lula: que 
essa CPI doa a quem doer. Temos de encontrar os res-
ponsáveis, para que sejam devidamente julgados por 
essa roubalheira, resumindo o que pensa a população.

A expectativa da sociedade brasileira em relação 
ao nosso trabalho nessa CPI é gigantesca. Se frustrar-
mos essa expectativa, estaremos comprometendo a 
própria responsabilidade de parlamentar no exercício 
dos nossos mandatos.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Intercalando, chamamos o Senador Eduardo Su-

plicy, para uma comunicação inadiável.
Quero aproveitar para agradecer à Senadora a 

participação, ontem, em audiência pública sobre as 
universidades estaduais, solidarizando-se, mais uma 
vez, o Rio Grande do Sul com a Paraíba.

Muito obrigado, Senadora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cícero Lucena, como V. Exª 
é o Primeiro-Secretário da Mesa Diretora, eu gostaria 
de aqui ponderar que eu senti bastante o fato de que, 
ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, não foi 
aprovado seja o relatório do Senador Benedito de Lira, 
seja o parecer alternativo do Senador Ricardo Ferraço, 
que havia sido o Relator designado pela nossa subco-
missão, da qual ambos fizemos parte. Surgiu, a partir 
disso, um impasse que será encaminhado, portanto, 
à Mesa Diretora.

Eu gostaria de ponderar o quão importante seria 
que a Mesa Diretora pensasse numa forma de levar 
em consideração tudo aquilo que foi realizado, des-
de quando o Presidente José Sarney, na Legislatura 
passada, fez o entendimento com a Fundação Getú-
lio Vargas para que realizasse um diagnóstico; desde 
quando a comissão presidida pelo Senador Jarbas 
Vasconcelos, que teve como relator o Senador Tasso 
Jereissati, deu uma contribuição muito importante; e, 
depois, a comissão da qual os Senadores Cícero Lu-
cena, Benedito de Lira, Ricardo Ferraço e eu próprio 
participamos também, que teve como relator o Senador 

Ricardo Ferraço. Nós realizamos um trabalho e houve 
mais este outro que o Senador Benedito de Lira fez.

Então, como a CCJ não quis aprovar nem um 
nem outro, agora a Mesa Diretora deverá tomar uma 
decisão – não sei exatamente qual será –, mas quem 
sabe, à luz de todo o debate havido, encaminhar ao 
Plenário do Senado uma proposta de reforma admi-
nistrativa. E quero me colocar à disposição de V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Permita-me, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O senhor nos permite fazer o esclare-
cimento devido, para que não haja má interpretação 
desse processo.

A não aprovação do relatório e do substitutivo não 
quer dizer que a reforma administrativa do Senado vá 
deixar de existir. Mesmo se tivesse sido aprovado um 
dos dois relatórios, teria que ser encaminhado à Mesa 
Diretora, onde será nomeado um novo relator. E esse 
relatório virá, depois de aprovado na Mesa Diretora, 
para votação no Plenário. Então, na verdade, nós te-
mos todas as chances e oportunidades de continuar 
com o objetivo e o desejo de fazer a reforma adminis-
trativa do Senado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem.

Prezado Senador Cícero Lucena, eu quero me 
colocar à disposição, tendo participado deste trabalho, 
para colaborar com quem for designado, porque acho 
que não podemos retroceder. Temos de avançar. O Se-
nador Pedro Simon chegou a mencionar que gostaria 
que a reforma administrativa fosse elaborada pela nova 
Mesa Diretora, a ser eleita e que tomará posse no ano 
que vem, para, então, realizar diversas modificações. 
Mas quero lembrar que, por exemplo, na proposta do 
Senador Ricardo Ferraço, há inúmeras proposições de 
continuidade sobre o que será feito com a Polícia, com 
a Interlegis, com a saúde, com os mais diversos órgãos. 
Então, é uma coisa que dá continuidade. Já se realiza 
um enxugamento severo, mas, como desejamos con-
tinuar com mais enxugamentos, isso poderá ser feito. 

Por outro lado, aqui recordo que acho que houve 
um engano na contagem dos votos, do voto vencido 
ontem, porque, conforme assinalei ontem, o voto do 
Senador Jorge Viana, se tivesse sido assinalado, daria 
um resultado de sete votos para o relatório do Senador 
Ricardo Ferraço, e daí o Presidente Eunício Oliveira – 
acredito – deveria desempatar. Então, faço esse apelo 
ao Senador Eunício Oliveira para que possa refletir se 
não houve ali um engano de contagem de votos. 
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Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de aqui registrar 
o meu requerimento, com base no art. 99, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, para que seja 
consultada, previamente, a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos para opinar sobre os aspectos econômicos e 
financeiros que envolvem a instrução das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 56/2011, 103/2011 e 
113/2011, que tratam da incidência do ICMS no co-
mércio eletrônico. 

Acho que é muito importante que a Comissão 
de Assuntos Econômicos possa, primeiro, fazer uma 
averiguação de todas essas informações para que, de-
pois, possa a Comissão de Constituição e Justiça votar 
com maior conhecimento. E eu aqui inclusive anexo, 
Sr. Presidente, o ofício que encaminhei ao Governa-
dor Geraldo Alckmin pedindo que encaminhe dados 
relativos às consequências dessas possíveis modifi-
cações, bem como da nota técnica que a Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo me encaminhou 
a partir dessa minha solicitação de informações, que 
contribuirão para que tenhamos maior consciência, 
vendo a repercussão sobre os diversos Estados da 
Federação. Em especial, no caso aqui, como Senador 
de São Paulo, é importante sabermos as repercussões. 

Este é um requerimento que eu encaminho, Sr. 
Presidente, à Comissão de Constituição e Justiça, mas 
achei importante aqui registrá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Obrigado, Senador.
Pela ordem dos inscritos, Senador Ciro Nogueira, 

em permuta com o Senador Wellington Dias. 
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente, eu só quero pedir para colocar em pauta 
o Requerimento nº 277, de 2012, para votação. É um 
pedido do Senador Rodrigo Rollemberg. Se V. Exª tiver 
condições de colocá-lo.

Enquanto isso, comunico que, nesta sexta-feira, 
faremos uma reunião de trabalho da Comissão de 
Agricultura em Ji-Paraná. Trata-se de um desdobra-
mento da audiência que tivemos, no dia 31 de março, 
em Cacoal, para tratar da cafeicultura. Nosso objetivo 
agora é ordenar e encaminhar as propostas oriundas 
da audiência pública em Cacoal e, amanhã, nesta nova 
audiência, em Ji-Paraná, tratar do mesmo assunto e 
fechar a questão do atendimento e do apoio à cafei-
cultura no Estado de Rondônia, Sr. Presidente.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Senador, discutimos esse assunto e ele está na 
pauta para, terça-feira, na próxima semana, ser vota-
do. Se não houver objeção, nós poderemos votar hoje. 

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um daque-
les pronunciamentos que temos muita alegria em fa-
zer, enaltecendo a matéria que tivemos o orgulho de 
ver publicada, nesta semana, na nossa revista Veja, 
que tem por título “O Piauí decola”. Esse é o título da 
reportagem, Sr. Presidente, desta semana, que faço 
questão de destacar desta tribuna.

Segundo a matéria, a região sul do Estado do 
Piauí é a fronteira agrícola de maior crescimento neste 
século, com avanço de 15% ao ano. O cultivo de soja 
no cerrado piauiense atrai investidores e faz surgir um 
novo eldorado no nosso País. O sul do Piauí cresce 
visivelmente, Srªs e Srs. Senadores, graças ao grande 
potencial para produção de grãos. Entretanto, a própria 
reportagem ressalta que inúmeros investimentos trazem 
o prenúncio de novas vocações nos próximos anos, 
como o polo de criação de frangos, acompanhado da 
crescente produção de milho, e o reflorestamento, que 
acredito que terá um grande futuro no nosso Estado. 

A tecnologia adequada foi outro ingrediente essen-
cial para o desenvolvimento dessa região do cerrado 
piauiense. O excelente trabalho da Embrapa na cria-
ção de variedades genéticas de soja mais resistentes 
a altas temperaturas resultou no aumento da produti-
vidade do nosso cerrado piauiense. Na safra de 1992, 
um hectare rendeu menos de 600 quilos de soja. Hoje, 
as fazendas mais produtivas chegam a colher 4.300 
quilos por hectare, o equivalente a 72 sacas de soja. 
A reportagem assinala, Sr. Presidente, que obtemos 
níveis semelhantes aos do Mato Grosso, Estado que 
é referência na produção de grãos no Brasil, e infor-
ma: os chapadões, com dezenas de quilômetros de 
extensão, favorecem a mecanização das lavouras e 
explicam a abundância de tratores e colheitadeiras 
em nosso Estado. 

Ou seja, o sul do Piauí, querido Senador Welling-
ton Dias, vive novos tempos. As cidades em torno da 
lavoura, como Uruçuí, Bom Jesus e Corrente, vão 
mudando suas paisagens aos poucos, com incontá-
veis histórias de êxito de muitos empreendedores e 
trabalhadores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é gratifi-
cante ver o nome do Piauí na mídia nacional como um 
expoente, como exemplo de crescimento. É fato que 
ainda existem grandes desafios a vencer para que 
aquela região seja totalmente desenvolvida.

Recentemente, vim a esta tribuna para apresen-
tar um apelo para que a Eletrobras maximize suas 
gestões e seu trabalho naquela região, que sofre com 
constantes interrupções na geração de energia elétrica.
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Ainda ontem também chamei a atenção para um 
problema muito grave no nosso Estado e em todo o 
Nordeste, que é a seca, que castiga muito os nossos 
produtores.

Enfim, há muito a ser feito e eu estou atento para 
atuar em favor do desenvolvimento pleno do meu queri-
do Piauí, para que a imprensa possa dar muitas outras 
boas notícias a respeito do nosso Estado e para que a 
prosperidade e o empreendedorismo sejam constantes 
na vida do nosso povo piauiense.

Era o que eu tinha a dizer. 
Concedo o aparte ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 

Ciro, quero primeiro parabenizá-lo. Reconheço aqui o 
esforço de V. Exª, trabalhando pelos interesses, com 
certeza, de todo o Piauí e, de modo especial, dessa 
região. Lembro ainda a época do Governador Freitas 
Neto, quando tivemos a chamada abertura dessa fron-
teira agrícola. Tivemos o privilégio, com o apoio de V. 
Exª, na época Deputado Federal, de trabalhar o conjunto 
de investimentos naquela região, nas áreas de energia, 
comunicação, expansão do ensino médio, superior e 
também na área de rodovias. Aliás, há um trecho que 
considero encantado, que fica entre Sebastião Leal e 
Uruçuí. São 16 quilômetros de um trecho de mais ou 
menos 300, mas não conseguimos terminá-lo.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Há 
muito tempo.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ainda 
hoje falamos com o Ministro dos Transportes e com 
toda a bancada federal sobre o trecho de Bertolínia 
para Eliseu Martins. O Ministro Paulo Sérgio disse que 
o BEC está autorizado e o dinheiro está disponível para 
retomar a obra nesse trecho e em outro trecho, que liga 
a região dos cerrados, a região do semiárido de Bom 
Jesus em direção a Caracol, onde há grandes reser-
vas de fósforo e de calcário que servirão para aquela 
região. Eu aqui queria dizer que também fico muito feliz 
por ver esse crescimento, um crescimento diversificado 
com algodão, soja, milho, com alta produtividade e pela 
chegada de empresas que também de empresas que 
industrializam o algodão, a soja e, agora, o frango e que 
transformam milho para vender em produto agregado. 
Então, eu acredito ser uma região que tem um longo 
período de crescimento. Eu quero acreditar que temos 
que fazer a Transcerrados. Hoje, também tratei desse 
assunto com o Ministro, porque já estão prontos 50% 
da infraestrutura do trecho da ferrovia Transnordestina, 
na divisa do Piauí com Pernambuco, na altura de Sal-
gueiro a Simões, em direção a Eliseu Martins. Hoje, o 
Ministro dizia que, no PAC 2, estão sendo concluídos 
os estudos e o projeto para o trecho de Eliseu Martins 
a Estreito, no Maranhão, que vai passar exatamente 

na região, na altura de Baixa Grande do Ribeiro. E, fi-
nalmente, quero também dizer que debatemos a ques-
tão, na reunião da bancada, coordenada pelo Senador 
João Vicente e, com certeza, com o apoio de V. Exª e 
a participação da Bancada do Maranhão, para que os 
governadores dos dois Estados e as duas bancadas 
possam encontrar uma saída para as hidrelétricas na 
região. Na verdade, discutiu-se hidrelétrica, hidrovia, 
condições de controle de enchente, piscicultura, no 
trecho da cidade de Ribeiro Gonçalves – seria uma 
hidrelétrica –, Uruçuí, entre Floriano e Amarante e, 
mais acima, entre Amarante e Palmeirais, chegando 
a Teresina. Pois bem. Houve o último leilão, mas as 
empresas não concorreram porque o custo do mega 
foi considerado elevado. Creio que se o Governo co-
locar uma participação com fundo de reversão – RGR 
– com certeza nós teremos condições de desencantar 
essa importante obra. Os projetos prontos e a questão 
ambiental, que é um Deus nos acuda, liberados. Eu 
acho que o Brasil precisa trabalhar essa região. Piauí 
e Maranhão serão amplamente beneficiados. Enfim, 
eu quero aqui parabenizar V. Exª pelo pronunciamen-
to. Com certeza, juntos vamos continuar trabalhando. 
Quero aqui me somar a esse trabalho que V. Exª abor-
da em relação à energia. Foi feita a subestação lá em 
Uruçuí. Está sendo feita outra ali na altura de Manoel 
Emídio, a partir da subestação de Eliseu Martins, mas 
reconheço que Santa Filomena e outros Municípios 
ainda têm graves problemas. A Transcerrado, que é 
uma rodovia importante, e a energia são dois pontos 
que vamos trabalhar juntos. Quero me colocar junto 
com V. Exª para a gente conquistar, para continuar 
esse ciclo virtuoso de desenvolvimento com pequenos, 
médios e grandes naquela região. Cito a Cotrirosa, 
uma região onde cooperados com pequenos também 
têm grandes resultados na produção de soja, milho, 
alguns de algodão. Com certeza, esse é um caminho 
novo que temos de trabalhar. Parabéns. Muito obriga-
do pela oportunidade.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Muito 
obrigado, Senador Wellington. Suas palavras só vêm 
enriquecer o nosso pronunciamento. 

Acredito que nós estamos num momento ímpar 
do nosso Estado. Se houver uma soma de esforços, 
tanto do Governo do Estado, da bancada federal e 
principalmente uma priorização do Governo Federal 
nós iremos transformar aquela região num verdadeiro 
eldorado do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Intercalando, com a palavra, pelo PSDB, 
o Líder Alvaro Dias. 
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
próximo sábado, a juventude realiza em Brasília a 3ª 
Marcha contra a Corrupção e a favor do voto aberto 
para os casos de quebra de decoro parlamentar e 
consequente cassação do mandato parlamentar. No 
próximo sábado, às 10 horas, os jovens se reúnem na 
Esplanada dos Ministérios para essa marcha.

Queremos homenageá-los pela iniciativa, estimu-
lar a que participem realmente dessa atividade cívica 
e politizada e desejar que o apelo dos jovens possa 
ecoar nesta Casa do Congresso Nacional a favor do 
voto aberto de cassação de mandato.

Vou ler uma justificativa que parece que foi redi-
gida hoje, no entanto ela é de 2007. Sou autor da Pro-
posta de Emenda Constitucional nº 86, de 2007, que 
estabelece, ao art. 55 da Constituição, § 2º: 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a 
perda do mandato será decidida pela Câmara 
dos Deputados ou pelo Senado Federal, por 
maioria absoluta e em voto aberto...”, 

E a justificativa? O que diz a justificativa de 2007?

“Os recentes acontecimentos políticos, 
com a natural reação da opinião pública, im-
plicam a necessidade de mais transparência 
nas decisões que envolvam pessoas públicas.”

Não é de hoje essa redação. Essa redação é de 
2007. É como se fosse de hoje.

É o que ocorre com os casos de votação 
de perda de mandato de parlamentares. Dife-
rentemente de uma votação de indicações do 
Poder Executivo ou de vetos do Presidente da 
República em que o voto secreto é uma ga-
rantia da independência do Poder Legislativo, 
a votação de perda de mandato origina-se de 
um processo entre os pares na qual o eleitor 
quer conhecer a posição do parlamentar, se 
essa posição será corporativa ou não.

O voto secreto impede qualquer possi-
bilidade de avaliação sobre o comportamento 
das pessoas. É por isso que o voto secreto é 
condenável quando se trata de julgamento de 
natureza ética. É possível que se crie cons-
trangimento, mas a população tem o direito de 
fiscalizar o seu representante. O atual sistema 
de votação para a cassação do mandato de um 
parlamentar subtrai esse direito da população 
ao manter o voto secreto.

Enfatize-se que o voto secreto é um ins-
trumento que deve ser usado para preservar a 
democracia, mas nunca como um instrumento 

que sirva para impedir a transparência que a 
própria democracia exige como um dos seus 
valores fundamentais.

Portanto não há sentido, no atual momen-
to histórico e político de nosso País, manter a 
votação secreta em caso de perda de mandato.

Portanto, esta Proposta de Emenda Constitucio-
nal tramita nesta Casa desde 2007.

Nós já realizamos as cinco sessões para o debate 
da proposta. Ela está pronta, portanto, para a delibera-
ção. Basta colocá-la na Ordem do Dia e votar, para que 
possamos ter o voto aberto, uma vez que estamos na 
iminência de, brevemente, deliberarmos sobre quebra 
de decoro parlamentar de um dos membros desta Casa.

Aproveito, portanto, Sr. Presidente, para destacar 
a importância desse movimento da juventude em Bra-
sília. É preciso reabilitar a capacidade de indignação do 
povo brasileiro, e nada melhor do que um jovem para, 
nas ruas da capital, manifestar seu desencanto com a 
corrupção e propugnar pela moralização da atividade 
pública neste País.

Assisti a um vídeo, na Internet, desses jovens, 
convocando a população à participação. E o destaque 
do vídeo é exatamente o apelo para que o Congresso 
Nacional aprove a emenda constitucional que possi-
bilite ao povo brasileiro conhecer o voto de cada um, 
quando estivermos deliberando sobre cassação de 
mandato parlamentar.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar o mi-
nuto que nos resta para enfatizar o apelo do Senador 
Pedro Simon, hoje, no Conselho de Ética do Senado 
Federal. O Senador Pedro Simon lembrou bem que é 
necessidade do poder público, nesta hora, preservar 
a vida do Sr. Carlos Cachoeira, que se encontra pre-
so na Papuda, aqui em Brasília, dividindo cela com 
outros presidiários. Isso é uma ameaça, certamente, 
à sua vida, em razão das circunstâncias. E o Senador 
Pedro Simon lembrou precedentes, fez referência ao 
episódio de PC Farias. 

O que se teme é o risco da queima de arquivo.
É importante que Carlos Cachoeira fale nesta 

hora. Certamente, tem muito a dizer, e, obviamente, há 
aqueles que temem, nesta hora, a sua palavra. 

Nós não estamos prevendo nenhum infortúnio, 
nenhum acontecimento que possa implicar violência 
e morte, mas é dever, e o Senador Pedro Simon, com 
sua experiência, fez referência ao fato. E pedimos ao 
Senador Antonio Carlos Valadares, que, como Presi-
dente do Conselho de Ética, formalize essa preocu-
pação ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
para que todas as providências sejam adotadas no 
sentido de preservar a vida do Sr. Carlos Cachoeira, 
evitando esse risco de queima de arquivo.
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Finalmente, Sr. Presidente, a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito se instalará certamente na 
próxima semana. E nós queremos da tribuna, mais 
uma vez, destacar que seria importante dividir o co-
mando desta CPI entre governo e oposição. Não te-
mos esperanças de que isso venha a ocorrer, seria 
uma manifestação de vontade política na direção de 
falar claramente à sociedade que essa CPI se instala 
para valer, que não é uma farsa, que não será uma 
CPI chapa branca, que não irá selecionar alvos prefe-
ridos ou preferenciais e blindar figurões da República. 
Seria a sinalização para a imparcialidade. Sei que isso 
não será possível. Já está divulgado que a Presidência 
será de um partido, e, a Relatoria, de outro partido da 
base aliada de apoio ao governo.

Mas nós queremos, Senador Aloysio Nunes, nes-
sa hora, como oposição, dar um voto de confiança aos 
integrantes dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Queremos dizer que acreditamos que haverá impar-
cialidade. Seria uma injustiça se prejulgássemos, já 
antecipadamente, carimbando os membros da CPI in-
tegrantes da base de apoio do governo de coniventes, 
de cúmplices dos delitos praticados. Não! Não podemos 
cometer essa injustiça. Por isso, estamos aqui manifes-
tando nosso voto de confiança. Vamos acompanhar os 
primeiros movimentos dessa Comissão Parlamentar de 
Inquérito e, eventualmente, se tivermos que denunciar, 
denunciaremos, mas a nossa esperança é a de que 
essa Comissão possa cumprir o seu papel...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
concluir, Presidente.

Que esta Comissão possa cumprir o seu papel 
de forma exemplar, rigorosa, expondo à Nação o que 
há por detrás desses inquéritos que serão o pano de 
fundo para as investigações que faremos, colocando 
esse mal à luz para que possa ser condenado, o mal 
da promiscuidade entre governos e setor privado, com 
a utilização de empresas para o desvio de dinheiro 
público através do superfaturamento de obras e en-
volvimento de agentes públicos e privados. 

Esse é nosso desejo, Sr. Presidente. Que não nos 
decepcionemos, e que o Congresso Nacional aproveite 
essa oportunidade preciosa para a sua reabilitação. É 
um momento histórico para que o Congresso comece ...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 
para que o Congresso Nacional comece a recuperar-
-se diante da opinião nacional, já que o achincalhe foi 
constante, o desgaste foi enorme nos últimos tempos 
em razão dos escândalos que sacudiram a República. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem, Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para 
pedir a V. Exª a minha inscrição como líder e também 
para que possamos apreciar o requerimento de minha 
autoria para incluir a tramitação da Lei da Copa pela 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle. Parece-me que o Senador 
Acir Gurgacz já tinha feito também essa solicitação. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Já o fez também. 

Vamos chamar, pela ordem dos inscritos, o Se-
nador Wellington Dias. Em seguida, abriremos a Or-
dem do Dia. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero tratar 
aqui de dois temas. 

O primeiro exatamente sobre essas novas divulga-
ções relacionadas ao crescimento do Estado do Piauí, 
que, nesse caso, aponta aqui a área do agronegócio. 
É com satisfação muito grande que trato também de 
um dado divulgado pela Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, que aponta 
uma extraordinária redução da miséria no Estado do 
Piauí, no período de 2003 a 2009. Tem, do outro lado, 
essa matéria aqui citada pelo Senador Ciro, que me 
antecedeu, também colocando essa nova região de 
grande crescimento no Estado do Piauí, na região sul.

Sobre o primeiro ponto, quando assumi o gover-
no, em 2003, o Estado do Piauí apresentava 40% de 
sua população com renda per capita abaixo da linha 
de extrema pobreza, ou seja, 40% dos piauienses, 
algo em torno de 1,250 milhão de pessoas viviam na 
extrema pobreza, na miséria, como a gente costuma 
chamar. Em 2009, e não em 2010, esse percentual já 
tinha caído para 21%, aproximadamente a metade. O 
que significa dizer uma redução, uma vez que 635 mil 
piauienses saíram dessa situação de pobreza.

Eu destaco isso porque são dois pontos impor-
tantes: de um lado, crescimento econômico. O Brasil, 
para que a gente compreenda, teve um crescimento 
real da renda nesse período da ordem de 27%. O Nor-
deste brasileiro cresceu 33% em termos reais também, 
e o Piauí, 44%. Cresceu acima do que cresce o Brasil 
e acima do que cresce a própria região Nordeste. A 
média nacional, para se ter uma ideia, de crescimento 
do PIB foi de 3,2%. A média de crescimento do Estado 
do Piauí foi de 5,8%. Veja que, nessa região, ela atingiu 
a casa de 15%. Essa região mais a região de Picos, 
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que é a região de Uruçuí, Bom Jesus, Baixa Grande 
do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Sebastião Leal, região 
de Corrente, enfim, essas regiões tiveram um cresci-
mento dessa ordem. Bom Jesus e a cidade de Uruçuí 
são as duas principais.

Eu destaco aqui, além de um trabalho forte nes-
sa área de infraestrutura, com rodovias federais que 
ali foram construídas ou recuperadas, rodovias esta-
duais, energia elétrica, subestações, comunicação, a 
presença da educação. A educação de nível médio, 
inclusive com ensino técnico, e a presença de educa-
ção superior e pós-graduação.

Uruçuí é uma cidade que, naquela época, tinha 
18 mil habitantes. Agora, já está chegando a 30 mil. 
Tínhamos ali um núcleo muito, vamos dizer, incipiente 
da universidade estadual. Passamos a ter a presença 
da universidade federal, a presença do instituto federal, 
da escola técnica, e, agora, em Bom Jesus, a presen-
ça da universidade federal, inclusive com cursos que 
não existiam naquela região: Desenvolvimento Flores-
tal, Agronomia, Veterinária, Direito, pela universidade 
estadual. Enfim, isso vai permitir que cidades como 
Corrente, que também é polo, Gilbués, com a presença 
da universidade aberta, tenha uma preparação cada 
vez maior dessa região para o seu desenvolvimento.

Hoje, aliás, tratamos, como disse aqui, de mais 
rodovias e da ferrovia, da hidrovia e de hidrelétricas 
naquela região. Então, quero aqui destacar algo sobre 
essa tema, permitam-me, uma vez que o Senador Ciro 
fez um pronunciamento – vou deixar como lido esse 
texto que trago aqui do pronunciamento. Apenas des-
taco que, nessa região, há uma preocupação no cresci-
mento de pequenos, médios e grandes. O Governo do 
Estado tem uma política de incentivo que permite que 
uma empresa âncora como a Bunge alimentos possa 
ter parcerias com um conjunto de outros investidores, 
pequenos e médios, para a produção da soja, que é 
beneficiada ali naquela região. E é prevista – tenho 
cobrado isso – uma nova etapa para produtos acaba-
dos como margarina, biscoito e um conjunto de outros.

Ali, nós temos a presença de novos investimentos, 
além do comércio, além da venda de equipamentos, 
enfim, a presença de empresas que ali se instalam para 
a área da industrialização do algodão. Nós temos uma 
das maiores produtividades do Brasil, chegando a 330 
arrobas por hectare. A soja também chega a 70 sacas 
por hectare. Temos ali a produção do milho, que ago-
ra caminha para a transformação, para a venda sob a 
forma de frango e de outros animais com a instalação 
de empresas nessa área. Então, tudo isso coloca um 
cenário novo nessa região.

Para minha alegria, também crescem outras re-
giões do Estado. A região norte, a própria capital, a 

região de Campo Maior desenvolve hoje uma indus-
trialização moderna nessa área da carnaúba, no norte 
e na região de Guadalupe, do Deputado Júlio César. 
Temos ali um grande potencial na área da irrigação, no 
entorno da barragem de Boa Esperança e, lá no norte, 
em Tabuleiros Litorâneos, que são duas áreas em que 
o PAC está trabalhando grandes projetos de irrigação.

Enfim, quero aqui, com essas palavras, dizer que 
todo nosso esforço é no sentido de trabalharmos, em 
regiões como essa de Santa Rosa e outras, a produ-
ção do pequeno, do médio e do grande.

Mas, Sr. Presidente, eu não poderia – e, como 
disse, dou como lido aqui este texto – deixar de registrar 
hoje o Dia do Índio, dia 19 de abril. Eu, que já revelei 
aqui, tenho orgulho de ser descendente da nação Jê, 
da tribo de Jaicó. Hoje, tive a felicidade de receber aqui 
a minha cacique, a minha mãe, que esteve hoje me 
visitando. Ela, que não tem jeito de a levar para mo-
rar comigo em Teresina, mora em um lugar chamado 
Umburana, em São Miguel do Fidalgo. Na verdade, a 
família é descendente da região ali de Jaicós, hoje ci-
dade de Jaicós, onde tínhamos a tribo de Jaicó. 

O Piauí tem uma história triste, dramática em 
relação às populações indígenas, embora reconheça 
que seja dramático esse problema no Brasil inteiro. Veja 
que o mesmo Domingos Jorge Velho, que é conhecido 
no Brasil pelo Quilombo dos Palmares, e outros ban-
deirantes queriam transformar os nossos índios em 
escravos, porque era caro levar escravos da Bahia, do 
Rio de Janeiro, enfim, do Recife para aquela região, 
que tinha um potencial grande na criação do gado. E 
aí os índios resistiram. Há o Mandu Ladino, que é um 
índio herói do nosso Estado, que foi educado por je-
suítas e que organizou uma rebelião contra isso. Há 
um livro, Mandu Ladino, belíssimo, que conta essa 
história. Por conta disso, os índios do Piauí fugiram 
para o Maranhão, para o Pará, para o Tocantins, para a 
Bahia, para outras regiões, ou então se refugiaram em 
regiões remotas, o que chamo de quilombos indígenas, 
que foram os que resistiram. A população passou a ter 
vergonha de se assumir como indígena, vindo desta 
tradição o medo do indivíduo de, revelando-se índio, 
ser escravizado.

Então, temos uma história realmente diferente. E, 
a partir do instante que passei a me colocar, assumin-
do-me nessa condição, hoje já temos cerca de seis mil 
pessoas no meu Estado que se assumem, nos censos 
do IBGE, como índios.

Esta semana, houve uma sessão aqui no Con-
gresso, tenho acompanhado bem esse tema, e que-
ro aqui, em três frases, revelar como este Senado, o 
Congresso brasileiro, o Governo brasileiro temos que 
tratar os índios.
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Primeiro, é inaceitável que, após 32 presiden-
tes da Funai, não tenhamos a experiência de um só 
presidente, homem ou mulher, índio, ainda mais num 
País onde, parece-me, o Governo não quisesse nem 
reconhecer seus trabalhos. E não falo do Governo 
Lula; falo de governos anteriores, como o do Presi-
dente Fernando Henrique, enfim, que investiram, por 
exemplo, em educação.

Hoje temos mais de três mil índios graduados; 
temos cerca de 800 índios com pós-graduação. Por 
que não ter alguém legitimado para lidar sobre esse 
tema? Sempre faço essa reflexão. Vamos imaginar um 
branco na Secretaria da Igualdade, que cuide priori-
tariamente dos negros; vamos imaginar um homem 
na Secretaria das Mulheres, cuidando prioritária das 
mulheres. É claro que a reação seria grande!

Como os donos dessa terra Brasil não terem 
esse mesmo...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se 
V. Exª me permitir aqui, pelos índios aqui.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Para que possa encerrar a sua home-
nagem aos índios.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado, como índio tenho esse direito.

Quero fazer outra reflexão. É o fato de que os 
outros países, que encontraram povos nativos, re-
conheceram aquilo que aprendemos nas escolas: a 
existência de nações quando ali chegaram. Tem a nos-
sa Constituição, que nesse caso, pactuada para um 
Brasil inteiro, é uma só, mas é preciso tratá-los como 
membros muitas vezes, como chefes de uma nação. 
E mais ainda: por que o Brasil não faz, respeitando 
cada uma dessas nações indígenas, uma pactuação 
para a integração desses povos com o Brasil? Grande 
parte dos conflitos que vivenciamos é isso. Índio não 
quer ser peça de museu! Índio é brasileiro! É homem! 
É mulher! E quer tudo que qualquer outra raça quer. 
É isso que temos que colocar.

Para encerrar e apenas para refletir...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Quero dizer que basta examinar o Brasil sem Miséria. 
Estamos aqui desesperados para dar conta de 9% da 
população brasileira na miséria. Estou aqui comemo-
rando. O meu Estado, que tinha 40% de pessoas na 
miséria, hoje tem em torno de 20%, de 19%. Nas po-
pulações indígenas aproxima-se de 80% o índice de 
pessoas na miséria. Os indicadores de mortalidade 

infantil, de gestantes, de escolaridade, enfim, de tudo. 
É inaceitável que os povos das origens assim sejam 
tratados.

Com o maior prazer, ouço o Senador Mozarildo. 
Peço, com o maior carinho, aos demais membros desta 
Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Eu pediria só a compreensão dos Senadores, 
porque, da forma que há alguns que estão querendo 
falar, há alguns que estão pedindo para eu começar 
a Ordem do Dia.

Então, rapidamente, o nosso Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – É 

só para dizer, Senador Wellington, da minha satisfação 
de ouvir V. Exª. Fiz um pronunciamento hoje aqui sobre 
o Dia do Índio. Exatamente frisei esses temas. Mas, 
olhando, vamos dizer assim, para a minha cara pálida, 
muita gente pode não dar valor ao que eu disse, mas 
é exatamente o que disse V. Exª: é preciso haver uma 
política indigenista humanística, que se preocupe com 
o ser humano índio. E o índio, como disse V. Exª, não 
quer ser museu. Então, temos de pensar, primeiro, por 
que não ter um presidente da Funai índio, com os da-
dos que disse V. Exª? Há índios com pós-graduação, 
com graduação; índios capazes, portanto, de exercer 
qualquer cargo público. Nós não temos sequer, até 
hoje, um índio que tenha sido presidente da Funai.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – De 
32 que já passaram lá.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Então, quero parabenizar V. Exª porque, na verdade, é 
preciso que a Presidente Dilma faça uma atualização 
da política indigenista para o século XXI, uma política 
que cuide do ser humano e não somente das terras.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, é só para lhe agradecer e dizer: este 
País experimentou ter um metalúrgico Presidente da 
República; este País experimentou ter uma mulher, 
pela primeira vez, Presidente da República; este País 
pode, sim, experimentar ter um índio como um legítimo 
representante, defensor e executor das suas políticas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Vamos dar início. 
Está aberta a 

ORDEM DO DIA

O Item 1 deixa de ser deliberado hoje, em fun-
ção de o relatório ter chegado somente hoje e não ter 
cumprido o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Segundo informação que temos na 
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Mesa, há um acordo de Líderes no sentido de votar o 
Requerimento 277. 

Confirmado o acordo de Líderes.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 277, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento n° 277, de 2012, do Senador Rodrigo 
Rollemberg, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (Copa das Confederações Fifa 
2013 e Copa do Mundo Fifa 2014).

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Senadores permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado.
A matéria retorna à Comissão de Educação, Cul-

tura e Esporte, seguindo, posteriormente, às de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, de Assuntos Econômicos e de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Pergunto aos Líderes também sobre a matéria 
que aprova o texto do acordo de cooperação cultural 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo de Belize, se há acordo entre os Líderes. 

É o seguinte o item aprovado:

Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 61, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 61, de 2012 (nº 45/2011, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Cultural entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo de Belize, assinado em Brasília, 
em 26 de abril de 2010.

Parecer favorável, sob nº 346, de 2012, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Colocamos em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Senadores que concordam, permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto de decreto legis-
lativo aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 61, DE 2012 

(Nº 45/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Belize, 
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Cultural entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo de Belize, assinado em 
Brasília, em 26 de abril de 2010.

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

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

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de 
2-3-2012.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Pois não, Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero dizer da oportunidade do pronunciamento do 
Senador Wellington Dias, no momento em que o Bra-
sil comemora o Dia do Índio e, sendo do Amazonas o 
Estado que possui a maior população indígena brasilei-
ra, da nossa solidariedade, do nosso reconhecimento 
e do nosso respeito a essa importante comunidade 
brasileira, que o Amazonas tem a honra de poder re-
presentar majoritariamente.

Mas, ao mesmo tempo, quero, Sr. Presidente, 
encaminhar à Mesa requerimento de voto de congra-
tulações ao jornal A Crítica, pelos 63 anos de sua fun-
dação na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas. 

Requeiro, portanto, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno, que seja encaminhado voto de 
congratulações à direção do jornal A Crítica, pelos 
63 anos de sua fundação.

Apenas para conhecimento geral, Sr. Presidente, 
o jornal A Crítica é um dos mais tradicionais do Estado 
do Amazonas e que tem, ao longo da sua existência, 
já na segunda geração, representado a voz e muitas 
vezes a luta do povo amazonense, sem que com isso 
seja um jornal menos crítico ou menos realista para 
com os anseios e as necessidades do povo.
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Por fim, Sr. Presidente, apenas para pedir à Mesa 
que dê como lido o discurso que iria proferir no dia de 
hoje, mas que, em função de outros compromissos, 
não poderei fazê-lo. Peço à Mesa que o considere como 
lido, para que se possa registrar nos Anais a impor-
tância da queda dos juros da taxa Selic, bem como o 
enfrentamento que o governo brasileiro, o povo brasi-
leiro vem fazendo para a redução do spread bancário, 
fazendo com que os financiamentos tenham uma re-
dução nas taxas de juros que possam representar um 
incremento na capacidade de compra, de consumo e 
de aquecimento da economia brasileira, fortalecendo 
a nossa indústria e gerando emprego e renda para o 
povo brasileiro.

Agradeço a compreensão de V. Exª e, desde já, 
o encaminhamento do requerimento de congratulação 
pela fundação do jornal A Crítica e os seus 63 anos, 
Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EDUARDO BRAGA.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, Ou-
vintes da Rádio Senado, Usuários dos serviços sociais,

Sr. Presidente, todos nós, brasileiros, acordamos 
nesta quinta-feira com uma boa notícia: pela primeira 
vez, nos últimos 28 meses, o Brasil deixou o incômodo 
ranking dos países que praticam os maiores taxas de 
juros reais do mundo.

Com o novo corte de 0,75 ponto percentual na 
taxa Selic, determinada ontem pelo Banco Central, a 
taxa real do nosso juro, descontada a inflação, caiu 
para 3,4% ao ano. O indesejável troféu de campeão 
dos juros reais elevados foi transferido para a Rússia, 
cuja taxa real anual é de 4,2% ao ano.

E mais: em seu curto anúncio da nova Selic, o 
Banco Central deixou a porta aberta para mais cortes, 
mencionando que “permanecem limitados os riscos 
para a trajetória da inflação”, e que, “dada a fragilidade 
da economia global, a contribuição do setor externo 
tem sido desinflacionaria.”

O Banco Central já reduziu o juro básico em 3,50 
pontos percentuais desde que iniciou o ciclo de quedas, 
em agosto do ano passado. A clara intenção é imprimir 
ritmo maior à economia ainda este ano.

Agora, senhor Presidente, graças à firme deter-
minação da Presidenta Dilma Roussef, o impacto das 
reduções dos juros básicos da economia logo é trans-
mitido ao mercado consumidor, em termos de redu-
ções do custo do dinheiro também para o consumidor.

Ao determinar às instituições federais de crédito, 
nomeadamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômi-

ca, que baixassem as taxas de juros para seus corren-
tistas, tanto pessoas físicas como pequenas e médias 
empresas, a Presidenta induziu os bancos privados a 
seguir o mesmo caminho.

Hoje, uma semana após o movimento baixista 
do BB e da Caixa, os grandes bancos privados, na-
cionais e estrangeiros, que no ano passado auferiram 
generosos lucros, decidiram repartir um pouco desse 
lucro com seus correntistas, até como forma de não 
perderem clientes, o que, aliás, já estava acontecendo.

O objetivo da queda da taxa de juros é promover 
um crescimento econômico sem efeitos inflacionários, 
preenchendo o espaço criado pelo chamado PIB poten-
cial, ou seja, um crescimento sem pressões nos preços.

Estou certo de que vamos conseguir, sobretudo 
em virtude das medidas de estímulo à indústria adota-
das há duas semanas pelo Governo, e que já começam 
a produzir resultados.

O estímulo ao setor industrial, essencial ao en-
frentamento da crise econômica internacional e à con-
corrência predatória dos países industrializados e 
da China, se fez através de um conjunto de medidas 
tributárias, das quais quero destacar a eliminação 
da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha 
de pagamento das empresas de mais 11 setores da 
economia, que se somaram aos quatro setores que já 
haviam recebido esse incentivo.

Essa desoneração será parcialmente compensa-
da pelo recolhimento de uma alíquota de 1% a 2,5% 
sobre o faturamento das empresas, a qual não incidirá 
sobre as exportações.

As medidas anunciadas no dia dois do corrente 
incluem também estímulos à produção nacional, atra-
vés da prioridade para aquisição de bens e serviços 
nacionais nas compras governamentais com margem 
de preferência de até 25% sobre produtos importados.

Isso significa que, se o produto nacional custar 
até 25% mais caro que o importado, a preferência será 
pelo nacional.

Também foram adotadas medidas para estimular 
o financiamento e a redução de custos para o comércio 
exterior, com a ampliação do montante destinado ao 
programa de incentivo às exportações de R$ 2 bilhões 
para R$ 3,1 bilhões, assim como a ampliação da defi-
nição de “empresa preponderantemente exportadora”, 
que não paga impostos na compra de insumos.

Hoje, é classificada assim a empresa que exporta 
pelo menos 60% de seus produtos. A mudança reduz 
o percentual para 50%.

O setor de comunicação e informação também 
foi incentivado, com a desoneração de IPI e PIS/Co-
fins sobre os equipamentos nacionais e obras civis dos 
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investimentos e infraestrutura de redes de telefonia e 
telecomunicações.

O Governo decidiu também reeditar o progra-
ma “Um Computador por Aluno”, para que vigore até 
2015, suspendendo a cobrança de IPI, Pis/Pasep e 
Cide do fabricante de computadores portáteis, tanto 
na aquisição de produtos intermediários como na co-
mercialização.

Aliás, como fruto dessas medidas de incentivo à 
informática, inclusive o estímulo à produção de semi-
condutores, com desoneração de Pis/Cofins, a base 
de computadores em uso no Brasil atingiu a marca 
de 99 milhões de máquinas, o que representa uma 
proporção de uma máquina para cada duas pessoas.

Esse dado foi obtido pela 232 pesquisa anual do 
uso de tecnologia de informação realizada pela Escola 
de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 
Vargas, em São Paulo.

Com esse resultado, o Brasil elevou para 51% 
a proporção de uso de computadores por habitante, 
superando a média mundial que é de 42%.

Como o número de computadores em uso no 
País dobrou em quatro anos, não é exagero esperar 
que o mesmo fenômeno se repita em um período de 
cinco anos.

Com isso, o País chegará à marca de 200 milhões 
de computadores, ou uma máquina por cada habitante 
em 2017 ou talvez até um pouco antes.

Sr. Presidente, o Governo da Presidenta Dilma 
Roussef também está determinado a defender a com-
petitividade externa da indústria nacional através de 
ações sobre o câmbio, tomando medidas para conter a 
valorização do dólar, através do aumento das reservas e 
a tributação, aplicando alíquotas mais elevadas do IOF 
sobre determinadas modalidades de capital externo.

Graças a essas medidas, o dólar tem reagido ade-
quadamente, tendo fechado as operações cambiais de 
ontem valendo R$ 1,88, sem dúvida um excelente estí-
mulo às exportações promovidas pela nossa indústria.

Quero dizer, senhor Presidente, que essas medi-
das de ajuste não significam que o Brasil abdicou de 
sua tradicional política de combate ao protecionismo.

Somos contra o protecionismo, mas não podemos 
ficar assistindo inertes ao protecionismo disfarçado 
que muitos países estão praticando, aparentemente 
em defesa de sua economia.

Também temos o dever de defender a nossa.
A Presidenta Dilma Roussef, em suas recentes 

viagens internacionais, sobretudo à índia, aos Esta-
dos Unidos e à Colômbia, tem insistido em denunciar 
a avalanche de liquidez que os países industrializa-
dos, em especial os Estados Unidos e à Europa, tem 
despejado nas economias dos países emergentes, 

comprometendo suas moedas e a competição de seus 
produtos no mercado internacional.

Pois bem, o tsunami monetário a que se refere 
nossa Presidenta acaba de ser atestado pelo Banco 
Mundial, para quem os investidores de curto prazo, 
detentores de capital especulativo, voltaram a comprar 
fortemente ativos nos mercados da América Latina e 
do Caribe, no início deste ano, colocando em risco a 
estabilidade financeira da região.

De acordo com o comunicado do Banco Mundial, 
os investimentos dos fundos mútuos nos sete maiores 
países da América Latina tiveram uma elevação de oito 
vezes em janeiro e fevereiro deste ano, em comparação 
com o fluxo médio mensal do começo do ano passado.

Por isso mesmo, estamos prontos para enfrentar 
essa volatilidade, utilizando mecanismos de mercado, 
como já estamos fazendo.

Um desses mecanismos é a emissão de títulos 
públicos ao exterior denominados em reais, de forma 
a abrir caminho para captações externas de empresas 
brasileiras e, simultaneamente, evitar a valorização 
excessiva do real.

Acabamos de colocar no mercado internacional 
R$ 3,15 bilhões em bônus denominados em reais com 
vencimento em 2024 a investidores estrangeiros.

Nessa operação o Tesouro pagará juros de 3,6% 
ao ano, a menor taxa para essa modalidade de bônus 
em todos os tempos.

Os investidores externos estão cada vez mais 
interessados em manter aplicações em títulos do go-
verno brasileiro denominados em reais, refletindo o 
grande momento de confiança dispensado ao Brasil 
pelo mercado financeiro internacional.

Essa confiança é o resultado da execução de 
uma determinada e consciente política voltada ao de-
senvolvimento do País, à redução das desigualdades 
sociais e de renda e à criação de um sólido mercado 
interno, com a agregação de milhões de brasileiros ao 
mercado de consumo, numa extraordinária performan-
ce em termos de mobilidade social.

Senhor Presidente,
Nosso Governo sabe que as turbulências persis-

tem, e que as economias avançadas ainda não se re-
cuperaram da crise de 2008, especialmente a européia.

Mas também temos consciência de que estamos 
preparados para enfrentar as dificuldades.

Seremos um dos poucos países que conseguirá 
crescer mais este ano do que no ano passado.

As metas previstas pelo Governo para o cresci-
mento econômico nos próximos anos, inscritas no Pro-
jeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acaba de 
ser enviado ao Congresso, indicam uma expansão do 
PIB de 5,5% em 2013, 6% em 2014 e 5,5% em 2015.
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São metas plenamente alcançáveis para um País 
que tem um mercado externo dinâmico, gera continu-
amente mais emprego e renda, possui reservas exter-
nas perto de US$ 400 bilhões, grandes investimentos 
públicos e privados, além de um rígido controle sobre 
a inflação e uma invejável solidez fiscal.

Não por acaso a prestigiosa revista Time incluiu 
a Presidenta Dilma Roussef, a Presidenta da Petro-
brás, Graças Foster e o empresário Eike Batista na 
lista anual das 100 pessoas mais influentes no mundo.

Este é o novo Brasil que chama a atenção do 
mundo.

Sr. Presidente, antes de encerrar este meu pro-
nunciamento, quero fazer uma breve referência às 
comemorações do Dia do índio, que hoje transcorre.

Nossa responsabilidade para com a população 
indígena deve ser permanente e diuturna. A designação 
de um dia específico em cada ano para homenagear 
a população indígena é apenas uma data simbólica.

Quando Governador do meu Estado, o Amazonas, 
criamos em 2009, por lei estadual, uma secretaria só 
para tratar dos povos indígenas.

Essa Secretaria tem a atribuição de formular, exe-
cutar e implementar a política de etnodesenvolvimento 
sustentável e a preservação de valores culturais e his-
tóricos, definidos e aprovados pelo Conselho Estadual 
dos Povos Indígenas.

Anteriormente à criação dessa Secretaria já havia 
no Estado do Amazonas uma Fundação Estadual dos 
Povos Indígenas, que executava uma política voltada 
para essas comunidades.

Nas últimas décadas, a população indígena apre-
sentou expansão territorial, passou a ocupar a maior 
parte dos municípios brasileiros e voltou a se concen-
trar na zona rural.

A conclusão faz parte de um levantamento que 
acaba de ser divulgado pelo IBGE, com base em da-
dos do Censo Demográfico de 2010.

Ainda conforme o IBGE, a maior concentração 
populacional indígena reside no Amazonas, represen-
tando 20,6% do total nacional ou 168,7 mil indígenas.

Infelizmente, a taxa média de crescimento da 
população indígena está em declínio.

Entre 1990 e 2000 o crescimento da população 
indígena foi de 10,8%, contra apenas 1,1% no período 
de 2000 a 2010.

Precisamos com urgência identificar as causas 
dessa diminuta expansão da população indígena em 
nosso País e definir políticas públicas capazes de as-
segurar, de fato, a continuidade da cultura indigenista 
e o crescimento de sua população.

Ações, principalmente nas áreas de saúde e de 
educação, devem ser propostas e executadas. No Es-

tado do Amazonas, centenas de índios residentes nos 
municípios do Alto Solimões, já receberam formatura 
em áreas como Antropologia, Artes, Biologia, Educa-
ção Física e Matemática.

A ampliação desses cursos, promovidos em coopera-
ção com a Universidade Estadual do Amazonas, deve ser 
uma prioridade, para que nossas jovens lideranças indí-
genas possam contribuir com o seu esforço para o desen-
volvimento sustentável do Amazonas, a conservação e a 
preservação das florestas, que são seu verdadeiro “habitat”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – V. Exª será atendido, conforme o Regimento.
Aguardamos a formalização do requerimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 334, DE 2012

Requer voto de congratulações ao jor-
nal A Crítica, pelos 63 anos de sua fundação 
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Requeiro nos termos art. 222 do Regimento Inter-
no, seja encaminhado voto de congratulações à direção 
do jornal A Crítica, pelos 63 anos de sua fundação na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Justificação

O jornal A Crítica está completando 63 anos de 
existência. Chega a esta idade como um amplo grupo 
de comunicação que detém jornais, televisões, edito-
ras e portais na internet.

Fundado em 19 de abril de 1949, pelo jornalista 
Umberto Calderaro Filho, o jornal A Crítica foi o pri-
meiro veículo da Rede Calderaro de Comunicação.

Em seus primeiros anos de vida, o jornal foi im-
presso em um antigo prelo da Arquidiocese de Manaus, 
cedido por Dom Alberto Gaudêncio

Ramos, então bispo do Amazonas.
Em 1991, A Crítica deixa o modesto prédio da 

rua Joaquim Sarmento, no Centro de Manaus, para 
ocupar as modernas instalações da Cidade das Co-
municações, no bairro do Aleixo.

Hoje, a RCC é composta pelos jornais A Crítica 
e Manaus Hoje, pelas rádios A Crítica e Jovem Pan, 
pelas TVs A Crítica (Record) e Rede TV!, pelo portal 
A Crítica. Com, pelo site de compras coletivas Tamba-
qui Urbano, pela agência de notícias Amazonas Press, 
pela Editora Cultural da Amazônia e pelas franquias 
Elemídia e Casa Cor. As empresas da RCC empregam, 
hoje, mais de 500 profissionais.

Sua mais nova aquisição foi o helicóptero modelo 
Bobinson 44 integrado à frota da RCC,e que vem dan-
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do suporte ao trabalho de reportagem, possibilitando 
as coberturas jornalísticas aéreas.

No auge dos seus 63 anos, A Crítica consolida-se 
como um dos jornais mais premiados do País. Em sua 
galeria, estão os prêmios nacionais Esso, Ayrton Senna e 
Embratel de jornalismo. E os internacionais World Press 
de fotografia e Inma de marketing. Quero, portanto, dar 
meus parabéns a todo o grupo, a seus proprietários e 
a todos os jornalistas que compõem estes veículos tão 
importantes para a democracia do Amazonas.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2012. – Sena-
dor Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – A Presidência encaminhará o voto de 
congratulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 7, de 2012, que re-
duz a zero as alíquotas da Contribuição para 
o PIS/Pasep, da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS, 
da Contribuição para o PIS/PASEP – Impor-
tação e da Cofins – Importação incidentes 
sobre a importação e a receita de venda no 
mercado interno dos produtos que menciona; 
altera as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 
2004, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995, 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, 10.451, de 10 de maio de 
2002, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; 
e revoga dispositivos das Leis nºs 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. (proveniente da Medida 
Provisória nº 549, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dis-
positivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro 
de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 9.825, 
de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agosto 
de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 

e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; revoga 
o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 
1981; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 551, de 2011).

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 270, de 2012 – RISF 336, III)

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (sobre as emendas de Plenário),

Relator: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, 
nos termos de subemendas que oferece; pela 
rejeição das Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; 
apresentando, ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com 
votos vencidos dos Senadores Ricardo Ferraço, 
Aloysio Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e 
Aécio Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Retornamos à lista de oradores, rei-
niciando com o Senador Rodrigo Rollemberg, pela 
liderança do PSB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezado 
Senador Cícero Lucena, que preside esta sessão, preza-
das Senadoras, prezados Senadores, serei muito breve. 

Quero apenas registrar que, esta semana, a Banca-
da do Distrito Federal, que tenho a honra de coordenar, 
fez uma reunião com a coordenação do movimento dos 
professores do Distrito Federal, que se encontram em 
greve há 39 dias, buscando construir uma alternativa, 
por meio do diálogo, para por fim ao movimento. Nós 
reconhecemos as reivindicações como legítimas. É im-
portante registrar que entre as 28 categorias existentes 
no Distrito Federal, do maior para o menor salário, os 
professores estão em 24º lugar, portanto com uma re-
muneração muito aquém das suas responsabilidades.

A Bancada, como já havia feito outras vezes, co-
locou-se à disposição do Distrito Federal para contribuir 
com o diálogo na construção de uma alternativa. Hoje, 
tive a oportunidade de comparecer à assembleia dos 
professores e registrar essa disposição da Bancada, que 
fará uma visita ao acampamento organizado pelos pro-
fessores, que estão acampados há várias semanas, em 
frente ao Palácio do Buriti. É nosso desejo irmos acom-
panhados por representantes da OAB, da Universidade 
de Brasília e da CNBB, a fim de manifestar apoio ao 
movimento e, especialmente, à construção de um am-
biente de diálogo que permita a superação dessa crise. 

Há uma desconfiança, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, porque, no ano passado, quando do movi-
mento dos professores, o Governo do Distrito Federal 
assumiu alguns compromissos, assinando-os, que não 
foram cumpridos. Portanto, há uma desconfiança efeti-
va por parte dos professores. Tanto o compromisso do 
Governo de apresentar, até o mês setembro, a proposta 
de reestruturação do plano de carreira quanto o com-
promisso de apresentar a proposta para o plano de saú-
de, que deveria ser implementado em julho, não foram 
realizados. Portanto, há um ambiente de desconfiança. 

Senti, na assembleia a que tive a oportunidade de 
comparecer hoje, que há uma disposição dos professo-
res de parar o movimento, demonstrando compromisso 
com a educação. O problema é que falta iniciativa do 
Governo do Distrito Federal de apresentar efetivamente 
uma proposta que seja razoável, que possa ser acei-
ta pela categoria imediatamente, dando continuidade 
aos diversos entendimentos que precisam ser feitos, 
aí sim, para o plano de reestruturação.

Agora, é patente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a falta de organização e de planejamento no 

âmbito do Governo, o que tem levado a uma situação 
de crise administrativa em várias esferas da adminis-
tração, não apenas na educação. Tive oportunidade 
de me referir aqui, na semana passada, à crise na 
segurança pública. Hoje, mais uma categoria parece 
estar entrando em greve, os metroviários, além dos 
agentes penitenciários.

É inadmissível que o Distrito Federal, que tem 32 
secretarias, mais 9 com status de secretaria, portanto, 
quase 41 instituições com status de secretaria, o que 
gera uma despesa com pessoal enorme, não priorize 
uma categoria fundamental como a dos professores, pois 
foi assumido por todos nós o compromisso de tornar a 
educação prioridade no Governo do Distrito Federal. 

O fato é que não está sendo tratada como prioridade. 
Falta iniciativa ao Governo do Distrito Federal de fazer uma 
proposta que seja realmente decente e que seja aceita. 
O Governo não está utilizando os instrumentos políticos 
de que dispõe, inclusive a Bancada Federal, para buscar 
construir uma alternativa que dê fim a esse movimento 
sem derrotar alguém, garantindo que as crianças e os 
jovens de nossa cidade voltem à normalidade e tenham 
suas aulas, trazendo tranquilidade também aos pais des-
ses alunos, muitos dos quais não têm com quem deixar 
seus filhos, ao mesmo tempo, atendendo pelo menos 
parte da reivindicação dos professores. 

É claro que as constantes crises políticas que o 
Governo do Distrito Federal vem enfrentando contri-
buem para o acirramento disso. Ontem, por exemplo, o 
Governador do Distrito Federal passou grande parte do 
dia reunido com a Bancada de Deputados Distritais da 
Câmara Legislativa buscando evitar a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os 
grampos telefônicos noticiados pela imprensa, acessos 
ilegais a dados e grampos telefônicos, que estariam 
sendo feitos a partir de gabinete do Palácio do Buriti.

Após a reunião da Bancada, falei com o Governa-
dor sobre o episódio, e o Governador disse que jamais 
admitiria ou determinaria atitudes como essa. Quero 
aqui registrar que acredito nas palavras do Governador, 
mas que na própria reunião dos Deputados Distritais 
com o Governador, um Deputado Distrital ligado à área 
de segurança pública informou que havia sim servidor 
– esse que é citado algumas vezes aí, salvo engano, 
chamado Marcelão – que estaria patrocinando gram-
pos ilegais em relação a políticos, jornalistas, enfim, 
e outras autoridades, outros personagens da política 
do Distrito Federal. Isso é absolutamente inadmissível 
sob qualquer circunstância. E nós, a Bancada Federal, 
oficiou ao Ministro da Justiça, ao Ministério Público Fe-
deral e ao Ministério Público do Distrito Federal, em 
busca de informações, se isso efetivamente aconteceu.
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Mas o objetivo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, da minha vinda à tribuna na tarde de hoje é para 
fazer mais um apelo ao Governo do Distrito Federal: 
que apresente uma alternativa concreta, viável, a fim 
de retomar as aulas no Distrito Federal, respeitando 
a categoria dos professores e demonstrando, efetiva-
mente, prioridade com a área de educação do Distrito 
Federal. É absolutamente fundamental para qualquer 
política de educação que haja um corpo de professo-
res motivado.

E quero registrar aqui que percebi, na assem-
bleia realizada hoje pela manhã, uma disposição dos 
professores do Distrito Federal de retomarem suas 
atividades, desde que haja uma proposta decente ao 
ambiente de construção dessa alternativa. Os pro-
fessores inclusive apresentaram sugestões, porque 
o Governo apresentou a sugestão de criar o auxílio 
saúde de R$110,00 e de pagar algumas dívidas que 
são obrigações do Governo pagar, dívidas de erros de 
cálculo de salários, de férias, enfim, de direitos. E isso 
não pode ser uma concessão, não pode fazer parte de 
uma negociação. O Governo tem obrigação de pagar 
essas questões. Ao mesmo tempo, propõem os pro-
fessores que esses recursos, que seriam recursos de 
custeio, sejam implementados na ampliação do valor 
do auxílio saúde; portanto, não entrariam no cômputo 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que permitiria a 
construção de entendimento de um acordo em rela-
ção a isso.

É muito importante que o Governo do Distrito Fe-
deral, que está no limite de gastos da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, faça uma avaliação mais profunda 
da qualidade dos gastos. Realmente, hoje, ninguém 
seria capaz de elencar, sem ler, todas as secretarias 
existentes no Distrito Federal, o que faz, efetivamente, 
aumentar muito os gastos e não permite que o Governo 
invista naquilo que é fundamental, especialmente em 
gastos com educação, com segurança e com saúde.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
esse é o apelo que volto a fazer. E coloco mais uma 
vez a Bancada do Distrito Federal à disposição para 
buscar a construção de um entendimento em relação 
a isso, convocando e conclamando que instituições 
importantes e respeitadas no Distrito Federal, como 
a Ordem dos Advogados do Brasil, a UnB, a CNBB 
e várias outras se incorporem nesse movimento de 
busca de construção de um ambiente de diálogo e de 
resolução para essa questão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. Cícero Lucena, 4º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Agradeço ao Senador Rollemberg.

Convido o Senador Anibal Diniz a fazer uso da 
palavra, pelo tempo regulamentar.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da rádio Senado, eu começo o meu pronun-
ciamento fazendo um cumprimento especial ao Prefeito 
da nossa cidade de Rio Branco, da capital do Estado 
do Acre, Raimundo Angelim, por ter sido o campeão 
do prêmio Eco Cidade 2011 e, ao mesmo tempo, por 
ter classificado a cidade de Rio Branco entre as 20 
melhores experiências no prêmio Melhores Práticas 
em Gestão Local 2011/2012. 

Foi exatamente por conta da solução que a cidade 
de Rio Branco encontrou para a implantação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através da criação da 
Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, que se 
conseguiu resolver o problema do lixão e, ao mesmo 
tempo, está-se exercendo o princípio da responsabi-
lidade compartilhada, envolvendo-se a sociedade e, 
ao mesmo tempo, melhorando a coleta, dando desti-
nação adequada para os produtos recicláveis. Então, 
através da associação da Unidade de Tratamento de 
Resíduos Sólidos da cidade de Rio Branco com a in-
dústria Plasacre, que é quem absorve todo o produto 
reciclável, plástico, pet e outros produtos que depois 
são reutilizados no mercado local e também para ex-
portação, através dessa solução inteligente, ambien-
talmente adequada, foi que a Prefeitura de Rio Branco 
se sagrou campeã e está incluída entre as Melhores 
Práticas em Gestão Local 2011/2012 e foi considerada 
campeã do Prêmio Eco Cidade 2011. 

Exatamente por isso apresentei, requeri ao Se-
nado Federal um voto de aplauso à Prefeitura de Rio 
Branco, estendendo esse voto de aplauso ao Prefeito 
Raimundo Angelim e a toda a sua equipe, que conse-
guiu esse feito importante para a cidade de Rio Bran-
co, para todo o povo de Rio Branco, que tem, através 
do exercício da responsabilidade compartilhada, tido a 
preocupação de dar destinação adequada para o lixo 
da cidade de Rio Branco, acabando definitivamente 
com o lixão. Assim, já cumpre com a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que estabelece prazo até 2014 
para que todas as cidades possam se adequar no 
sentido de não haver mais lixão no Brasil. Fica o meu 
cumprimento ao Prefeito Raimundo Angelim. Registro 
esse voto de aplauso à Prefeitura de Rio Branco e ao 
Prefeito Raimundo Angelim.

Trago também, como parte do meu pronuncia-
mento, uma preocupação que foi externada neste Dia 
do Índio, 19 de abril, um alerta feito pela Funai para 
o risco de genocídio de índios isolados no Estado do 
Acre. Em outras ocasiões, já fizemos pronunciamen-
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tos aqui a partir de um alerta feito pelo sertanista José 
Meirelles, no sentido de que nós estávamos, sim, com 
as nossas aldeias isoladas sob ameaça por invasão de 
madeireiros peruanos, de pessoas que não estavam 
preocupados com a situação e, principalmente, com 
a segurança desses povos indígenas.

Hoje, o jornalista João Fellet, enviado especial 
da BBC Brasil à fronteira Brasil/Peru traz uma ampla 
reportagem no UOL sobre o assunto. Vale a pena eu 
ler um trecho aqui, exatamente para dizer que este Dia 
do Índio requer uma preocupação especial.

Alguns problemas estão acontecendo no Estado 
do Acre: foram comprovados catorze casos de H1N1 
entre indígenas da cidade de Feijó, no rio Envira; e, ao 
mesmo tempo, temos outros problemas, tanto de saúde 
pública quanto de segurança desses índios isolados.

Por isso, passo a ler parte desta reportagem do 
jornalista João Fellet:

“O avanço da exploração econômica na 
fronteira entre o Brasil e o Peru ameaça causar 
um genocídio entre índios que vivem isolados 
na região, segundo organizações indígenas e 
indigenistas ouvidas pela BBC Brasil.

Estimados em algumas centenas pelo es-
critório da Funai (Fundação Nacional do Índio) 
em Rio Branco (AC), esses índios – em sua 
maioria falantes das línguas pano e aruak – vi-
vem nas cabeceiras de rios na fronteira, atra-
vessando-a livremente [entre o Peru e o Brasil].

[Vale ressaltar que], segundo indigenis-
tas, a exploração de madeira e o tráfico de o 
tráfico de drogas estão deslocando esses po-
vos, que, em contato com outras populações 
(indígenas ou não), poderão ser dizimados por 
doenças ou confrontos armados.

‘Notamos que há mudanças nas rotas 
dos isolados, que têm avançado além dos es-
paços que costumavam frequentar, por conta 
da pressão que sofrem do lado peruano’, diz a 
coordenadora da Funai em Rio Branco, Maria 
Evanízia dos Santos.

[Ela também diz que] ‘Índios contatados 
estão preocupados, e [que] muitas aldeias se 
mudaram por conta da proximidade, para evi-
tar confrontos’.

O quadro, diz [Maria Evanízia dos] San-
tos, se agravará caso obras planejadas por 
governantes locais saiam do papel. Há planos 
de construir uma estrada entre as cidades pe-
ruanas de Puerto Esperanza e Iñapari, marge-
ando a fronteira com o Brasil, e de fazer uma 
rodovia ou uma ferrovia entre Cruzeiro do Sul 
(AC) e Pucallpa (...)”

Essas questões todas estão sendo discutidas 
com toda a atenção com vistas a como fazer os in-
vestimentos. Agora, o fundamental é que tem que se 
ter uma preocupação, neste momento, com as comu-
nidades indígenas.

Então, eu quero pedir o registro dessa reportagem 
do jornalista João Fellet, a respeito da situação des-
ses índios isolados na fronteira do Brasil com o Peru, 
que leva em conta os riscos que eles estão sofrendo, 
neste momento, e principalmente com risco de essas 
aldeias serem dizimadas.

Eu gostaria, também, na segunda parte do meu 
pronunciamento, de tratar do assunto que está mobi-
lizando o Senado neste momento, que é a questão da 
Resolução nº 72, que estabelece tarifa única de ICMS 
para todos os Estados, para produtos importados, algo 
que é uma preocupação da Federação brasileira. 

É um assunto bastante polêmico, porque há posi-
cionamentos bastante divergentes na Casa em relação 
ao assunto, mas, de qualquer maneira, é um assunto 
para a Casa da Federação e não tem como a gente 
não ter a preocupação de tratar desse tema e de outros 
temas que dizem respeito à dívida do Estado. Aliás, o 
encontro realizado pela Unale, nesta semana, lá em 
Rio Branco, foi justamente para tratar da dívida dos Es-
tados e da situação agonizante em que se encontram 
os Estados brasileiros com suas dívidas.

Graças a Deus, o Estado do Acre vive uma si-
tuação bastante confortável, porque sua relação dívi-
da/receita corrente líquida é bastante confortável, se 
comparada com a da maioria dos Estados brasileiros. 
Mesmo assim, há que se preocupar com atitudes que 
estabeleçam ou restabeleçam o pacto federativo, para 
que haja uma repactuação no sentido de que a União, 
a Federação do Brasil, a República Federativa do Bra-
sil leve em conta as realidades específicas de cada 
um dos Estados. Mesmo assim, o Estado brasileiro 
também precisa criar regras para coibir a guerra fis-
cal e a guerra dos portos. Nesse sentido, o Projeto de 
Resolução 72 traz uma resposta bastante importante 
sobre esse assunto.

Na próxima semana, teremos oportunidade de 
tomar, no Senado, uma decisão importante para que 
o incentivo à geração de emprego e renda no País 
ganhe contornos cada vez mais concretos. O Projeto 
de Resolução 72, em discussão nesta Casa, pretende 
eliminar do cenário nacional uma situação que perdu-
ra há vários anos, mas não contribui para o equilíbrio 
do pacto federativo, não preserva o produto nacional, 
nem os empregos, nem o fortalecimento da indústria 
brasileira.

O que se propõe não é penalizar esse ou aque-
le Estado, mas unificar as alíquotas do ICMS sobre 
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produtos importados para pôr fim à chamada “guerra 
dos portos”, a guerra fiscal promovida entre os portos 
brasileiros pelo ingresso de produtos importados.

A Resolução que discutimos é peça importante de 
uma proposta mais ampla, a de um novo e necessário 
pacto federativo. A Resolução pretende estabelecer em 
4% a alíquota interestadual do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviço), cobrado sobre 
produtos importados. Isso vai restringir a margem que 
alguns Estados têm para dar incentivos fiscais exata-
mente sobre essa alíquota. 

Com a chamada “guerra fiscal”, alguns Estados 
buscam aumentar seu volume de importação e incen-
tivar seu desenvolvimento regional. Ocorre que, além 
da guerra fiscal, temos aí outro grave problema: essa 
iniciativa provoca também uma concorrência negativa 
entre os produtos importados e os produtos nacionais, 
com franco prejuízo para o produto nacional e, conse-
quentemente, para os nossos postos de trabalho. Isso 
acontece na medida em que os Estados adotam um 
regime que alonga o prazo de pagamento da alíquota 
interestadual do ICMS, hoje de 12% ou de 7%, depen-
dendo da região de destino do produto, para que as 
empresas escolham fazer naquela região as importa-
ções dos produtos. No caso de uma alíquota de ICMS 
de 12%, por exemplo, 8% pode ser financiado. Com 
isso, na prática, a alíquota interestadual de ICMS fica 
entre 3% a 4%, o que reduz significativamente a carga 
real de tributação sobre a mercadoria.

No entanto, nesse mesmo Estado um produto na-
cional da indústria brasileira paga uma alíquota cheia 
de 12% sem reduções, o que se traduz numa tributa-
ção consequentemente maior. Isso tem um efeito per-
verso para o produto nacional, que acaba penalizado 
com mais tributação. Traz também o efeito negativo do 
aumento das aquisições de bens e mercadorias es-
trangeiras e não de produtos nacionais, compromete 
a geração de postos de trabalho, prejudica o equilíbrio 
da concorrência e, finalmente, gera insegurança nas 
decisões de investimento na produção nacional.

O projeto de resolução em análise, o PRS nº 72, 
vem justamente garantir uma isonomia real na carga 
tributária recolhida entre os produtos importados e os 
produtos nacionais. Essa decisão dará mais condições 
às nossas indústrias de concorrerem em pé de igualda-
de, sob as mesmas regras, com os produtos importados.

Nos últimos dias, muitas têm sido as defesas para 
a manutenção do atual regime praticado pelos Estados 
e muitas são as cobranças para o estabelecimento de 
compensações financeiras que equilibrem as perdas 
iniciais de receita daqueles Estados que praticam es-
ses incentivos tributários. Essas negociações já estão 
ocorrendo com o Ministério da Fazenda. E o entendi-

mento proposto inclui linha de financiamento pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e outras ações de incentivo do Governo.

O Ministro Guido Mantega afirmou que o Governo 
pode oferecer financiamento de 7% ao ano pelo BNDES 
para os Estados que usam o ICMS na importação. São 
recursos financeiros oferecidos a taxas de juros mais 
baixas para permitir que os Estados tenham recursos 
para novas atividades econômicas, em substituição às 
que praticam hoje.

Como bem destacou ontem, neste plenário, o nos-
so Líder no Senado, Senador Walter Pinheiro, apesar 
de todos os esforços nos últimos dezesseis anos, não 
foi possível avançarmos em ações para uma reforma 
tributária efetiva, que pudesse fazer a verdadeira re-
pactuação entre União, Estados e Municípios.

Temos agora, no estabelecimento de uma alíquo-
ta de 4% para o ICMS de importação, o início de um 
processo estrutural de modificações tributárias. Além 
do ICMS, temos a discussão para a definição de inde-
xador das dívidas dos Estados, o alongamento dessas 
dívidas, a discussão sobre o Fundo de Participação 
dos Estados, a partida dos royalties, a repartição do 
imposto cobrado no comércio eletrônico e outras me-
didas a serem discutidas e encaminhadas.

Precisamos votar essa matéria com a convicção de 
que o País requer um cenário tributário mais ajustado. 

Defendemos que a competição dos portos deva se 
dar pela maior capacidade logística dos Estados, pelos 
investimentos de infraestrutura, por ganhos de compe-
titividade resultantes de gestões mais eficazes e não 
por regimes especiais de incentivo a um determinado 
setor, que, inclusive, gera emprego fora do nosso País.

Estamos diante de uma nova oportunidade de 
redirecionar nosso desenvolvimento baseado em inte-
resses nacionais, sem que o benefício de um signifique 
o prejuízo para outros.

Entendemos as razões que têm levado os Se-
nadores, na defesa dos interesses dos seus Estados 
– porque nós, Senadores, somos representantes dos 
nossos Estados nesta Casa da Federação –, a um 
posicionamento firme, como é o caso do Senador Lin-
dbergh, na defesa dos interesses do Estado do Rio 
de Janeiro, e de outros Senadores, representando os 
Estados de Santa Catarina e do Espírito Santo. 

Mas o fundamental é que nós temos de apresentar 
essa proposição e levar a voto na próxima semana. Esse 
Projeto de Resolução nº 72, que propõe essa equiparação 
das alíquotas de ICMS, significa um passo importante 
no sentido de proteger a indústria nacional e de pôr fim 
a essa chamada guerra dos portos, a essa guerra fiscal 
de oferecimento de vantagens, que acaba, de alguma 
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maneira, prejudicando a indústria nacional e, também, 
as atividades que geram emprego em nosso País.

Exatamente por isso, a equipe econômica do Go-
verno tem interesse em que essa matéria seja aprovada 
o mais rápido possível. E esse esforço está sendo feito 
aqui pelo líder do Governo no Congresso, pelo líder do 
Governo no Senado e pelas lideranças dos partidos 
que compõem a base de sustentação do Governo nesta 
Casa, justamente para que tenhamos a aprovação des-
se projeto de resolução na próxima semana.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Gostaria de pedir a gentileza da publicação, tam-

bém para registro, dessa reportagem de João Fellet, 
na UOL, que trata justamente do risco que estão cor-
rendo os índios isolados do Acre na fronteira Brasil/
Peru. Exatamente neste 19 de abril, Dia do Índio, essa 
reportagem faz um alerta muito grande, e vamos ter de 
tomar sérias providências no sentido de levantar qual 
é a real situação desses indígenas e quais atitudes o 
Governo, através da Funai ou de ações interministeriais, 
terá de tomar, para garantir a proteção, a sobrevivên-
cia e a garantia de vida para esses povos indígenas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

FUNAI ALERTA PARA RISCO DE GENOCÍDIO  
DE ÍNDIOS ISOLADOS NO ACRE

João Fellet, enviado especial da BBC Brasil à 
fronteira Brasil-Peru

O avanço da exploração econômica na fronteira en-
tre o Brasil e o Peru ameaça causar um genocídio entre 
índios que vivem isolados na região, segundo organiza-
ções indígenas e indigenistas ouvidas pela BBC Brasil. 

Estimados em algumas centenas pelo escritório 
da Fundação Nacional do Índio(Funai) em Rio Bran-
co (AC), esses índios – em sua maioria falantes das 
línguas pano e aruak – vivem nas cabeceiras de rios 
na fronteira, atravessando-a livremente.

No entanto, segundo indigenistas, a exploração de 
madeira e o tráfico de drogas estão deslocando esses 
povos, que, em contato com outras populações (indí-
genas ou não), poderão ser dizimados por doenças ou 
confrontos armados. “Notamos que há mudanças nas 
rotas dos isolados, que têm avançado além dos espaços 
que costumavam frequentar, por conta da pressão que 
sofrem do lado peruano”, diz a coordenadora da Funai 
em Rio Branco, Maria Evanízia dos Santos. “Índios con-
tatados estão preocupados, e muitas aldeias se muda-
ram por conta da proximidade, para evitar confrontos”.

O quadro, diz Santos, se agravará caso obras 
planejadas por governantes locais saiam do papel. Há 
planos de construir uma estrada entre as cidades pe-
ruanas de Puerto Esperanza e Iñapari, margeando a 
fronteira com o Brasil, e de fazer uma rodovia ou uma 
ferrovia entre Cruzeiro do Sul (AC) e Pucallpa, no Peru. 
Ambas as obras cruzariam territórios de índios isolados. 

“Se eles forem espremidos, vão para cima dos 
manchineri da TI (Terra Indígena) Mamoadate, que 
vão se defender. Como há histórico de conflitos, não 
é leviano falar em risco de genocídio”, diz o coordena-
dor-substituto da Funai em Rio Branco, Juan Scalia. 

O termo também é citado por indígenas perua-
nos: “Se a estrada de Puerto Esperanza a Iñapari sair, 
haverá um genocídio”, afirma Jaime Corisepa, presi-
dente da Federação Nativa do Rio Madre de Dios e 
Afluentes (Fenamad), principal movimento indígena do 
Departamento (Estado) de Madre de Dios.

Risco de conflitos
As pressões sofridas por índios isolados no territó-

rio peruano e seus possíveis efeitos no Brasil já fizeram 
com que o presidente da Funai, Márcio Meira, procurasse 
a embaixada do Peru em busca de providências. Para-
lelamente, movimentos como a Comissão Pró-Índio do 
Acre (CPI-Acre) têm promovido encontros com índios 
brasileiros contatados para conscientizá-los sobre as 
ameaças sofridas pelos isolados e desencorajar conflitos. 

“Eles percebem que os isolados estão vivendo 
o tempo das correrias de seus avós, que fugiam dos 
empresários da seringa”, diz Marcela Vecchione, con-
sultora da CPI-Acre. Ela se refere à violência sofrida 
pelos índios da região durante o ciclo da borracha, 
entre o fim do século 19 e início do 20.

Acredita-se que os índios isolados sejam rema-
nescentes de grupos massacrados e perseguidos du-
rante aquele período. Com o declínio da extração de 
borracha, eles voltaram a seus territórios. 

“Sabemos que eles estão bem, têm comida suficiente 
e vivem em malocas bem cuidadas”, diz Santos, da Funai, 
citando informações colhidas em expedições do órgão. 
Numa delas, em março de 2010, um avião sobrevoou 
uma aldeia de índios isolados, que atiraram flechas contra 
a aeronave. As fotos estamparam jornais do mundo todo.

Encontros
Embora a expressão índios isolados possa suge-

rir grupos que vivam completamente alheios ao mun-
do exterior, há numerosos relatos de encontros entre 
essas populações e índios contatados, bem como de 
encontros entre índios isolados e não-indígenas que 
habitam o entorno de seus territórios. 

Muitos desses encontros resultaram em conflitos, 
o que rendeu aos isolados o apelido de “índios brabos” 
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na região. Em 1986 e 1987, segundo relato do sertanis-
ta da Funai José Carlos Meirelles, o acirramento dos 
conflitos levou índios kaxinawá e ashaninka contata-
dos a pedirem que o governo “amansasse os brabos”.

Em resposta, a Funai criou em 1988 o Departa-
mento de Índios Isolados, cuja missão é proteger esses 
povos sem promover nenhuma relação. Desde então, 
a política da Funai estabelece que só haverá contato 
com esses indígenas se eles desejarem. 

No entanto, têm se tornado cada vez mais cons-
tantes os relatos da presença de índios isolados em 
áreas ocupadas por indígenas contatados ou comu-
nidades de agricultores e pescadores. 

Em informativo publicado em dezembro de 2010 
pela CPI-Acre, indígenas e ribeirinhos entrevistados di-
zem que índios isolados furtaram seus pertences, como 
roupas, utensílios domésticos e ferramentas. Os saques, 
segundo o informe, têm sido especialmente frequentes no 
município de Jordão (AC). Um deles, em 2009, ocorreu em 
vilarejo a cinco horas de caminhada da sede da prefeitura.

Também na publicação da CPI-Acre, Getúlio Kaxi-
nawá, um dos principais líderes indígenas do rio Jordão, 
relata a morte de um “brabo” por caçadores não-índios, 
em 2000. “Sei também que em maio de 1996 os brabos 
mataram duas mulheres lá na colocação Tabocal (...), 
a dona Maria das Dores (47 anos) e sua filha Aldeniza 
(13 anos). A filha foi atingida por várias flechadas, uma 
delas na garganta, e morreu nessa colocação e a mãe, 
com uma flechada na barriga, só morreu quase dois 
meses depois num hospital de Rio Branco”. 

Kaxinawá relata ainda um ataque dos “brabos” que 
resultou na morte do dono de um seringal, em 1997, e 
de ofensiva empreendida pelo grupo contra uma comu-
nidade de não-índios: “Cercaram a sede do (seringal) 
Alegria, fazendo muito medo a todos os moradores 
de lá. Eles também cercaram e flecharam uma escola 
lá no alto Tarauacá e depois a maioria dos moradores 
se retirou de lá por causa da vingança dos brabos”.

Exploração de petróleo
Além das ameaças impostas pelas estradas, por 

madeireiros e traficantes, ONGs alertam para os riscos 
da exploração petrolífera na região fronteiriça. No lado 
peruano, vários lotes já foram cedidos a empresas pri-
vadas para a prospecção dos bens. 

A ONG Survival International afirma que o gover-
no peruano está permitindo que as empresas avancem 
sobre territórios de índios isolados, violando diretriz da 
ONU que defende a proteção dessas áreas.

A organização diz que, em 1980, ações seme-
lhantes provocaram a morte de quase metade dos 
membros do povo Nahua. À época, funcionários da 
Shell abriram caminhos na terra indígena em que a 

comunidade vivia isolada, disseminando doenças en-
tre seus integrantes, segundo a ONG. 

Também há preocupações quanto à exploração 
de petróleo e gás do lado brasileiro. A Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) deve concluir neste ano testes sís-
micos para avaliar a viabilidade de extrair os recursos. 

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o 
Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Anibal Diniz. V. Exª 
será atendido, de acordo com o Regimento Interno.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Capiberibe, Srs. Senadores, telespectado-
res, nós vivemos no Brasil uma verdadeira epidemia 
de acidentes ocorridos no trânsito.

Para se ter uma ideia, o Brasil é o quinto país no 
mundo em número de acidentados no trânsito. Só em 
2011, ocorreram 155 mil internações no SUS em decor-
rência de acidentes no trânsito; 40 mil mortes, sendo que 
10 mil mortes ocorreram em acidentes de motocicleta.

O Sistema Único de Saúde gastou no ano passa-
do R$204 milhões só com as internações dos pacientes 
que sofreram acidentes no trânsito. Não se contabiliza 
aí o que foi gasto na reabilitação, na fisioterapia; não 
se contabiliza nesse montante o gasto social, o preju-
ízo social ocorrido em função de aquele indivíduo ter 
deixado de trabalhar, ter deixado de produzir por es-
tar internado em decorrência de acidente de trânsito.

Pois bem, só com esse valor gasto na interna-
ção, o Brasil poderia ter construído 145 Unidades de 
Pronto Atendimento, as famosas UPAs. Isso resulta-
ria num adicional ao atendimento de 43 mil pessoas. 
Então, isso demonstra o gigantismo desse problema.

E quando se pedem e se defendem medidas mais 
rigorosas no trânsito, quando se pedem medidas que 
demonstrem a intolerância – e todos nós queremos 
que ela venha – nesse binômio álcool e direção, há 
sempre quem ache exageradas essas medidas, há 
sempre quem tente contemporizar.

Mas os números são claros. São 40 mil vidas que 
se perderam e muitas delas, a grande maioria, através 
dos excessos, ou motivadas pelos excessos na inges-
tão de bebidas alcoólicas no trânsito.

O Ministério da Saúde está comemorando os pri-
meiros dados colhidos por ele sobre essa fiscalização no 
trânsito, com os motoristas que fizeram uso de algum tipo 
de bebida. E o que se está demonstrando nesses núme-
ros, nesses dados fornecidos pelo Ministério da Saúde é 
que esse trabalho ostensivo de fiscalização no trânsito tem 
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diminuído o número de motoristas que ingeriram bebidas 
alcoólicas. Está havendo uma conscientização maior e, 
consequentemente, haverá, sem sombra de dúvida, dimi-
nuição dos acidentes e diminuição no número de vítimas.

E o interessante, Sr. Presidente, é que as cida-
des que mais reclamavam, ou que mais reclamam, da 
rigidez dessa fiscalização ostensiva através dos bafô-
metros foram as cidades que apresentaram a maior 
queda nos números de acidentes, que foram as cida-
des do Rio de Janeiro, Vitória e Brasília.

Então, eu acho que temos que comemorar e te-
mos que fortalecer as medidas coibitivas da associa-
ção do álcool com a direção. Isso é óbvio, é ululante.

Nós precisamos legislar com o olhar coletivo, e 
não com o olhar fracionado, tentando ser benevolen-
tes com algum segmento, em detrimento da grande 
massa, que é o povo brasileiro.

Mas também, Sr. Presidente, terça-feira, dia 17, 
a Agência Nacional de Saúde publicou o resultado do 
primeiro trimestre de monitoramento das medidas ado-
tadas por essa agência no ano passado.

Todos nós estamos lembrados de que a Agência 
Nacional de Saúde estabeleceu um prazo e um tempo 
limítrofe para que os pacientes fossem atendidos pe-
las operadoras de planos de saúde. E agora a agência 
publica os primeiros dados desse primeiro trimestre de 
monitoramento. Contabilizaram-se 2.981 notificações 
para investigações preliminares. Ou seja, está sur-
tindo efeito esse monitoramento. São pacientes que 
precisam do atendimento em determinada especiali-
dade, e a operadora do plano de saúde não oferece. 
Se você está com uma criança doente, precisando de 
atendimento por pediatra, em algumas cidades, você 
não consegue com facilidade. Mas é responsabilida-
de da operadora. E a Agência Nacional de Saúde tem 
feito esse trabalho. Esses números demonstram que 
há falha no oferecimento desse serviço por parte das 
operadoras. E o não cumprimento dos prazos defini-
dos pela Agência Nacional de Saúde poderá levar as 
operadoras a multas de R$80 mil nas situações de 
urgência e R$100 mil nas situações de emergência.

Ressalto, louvo essa iniciativa. Que continuemos 
com esse trabalho de fiscalização na saúde suplemen-
tar, que é problema sério no Brasil. As operadoras de 
planos de saúde não oferecem a contento os serviços 
que divulgam, não atendem satisfatoriamente a seus 
usuários e não atendem e nem respeitam os acordos 
firmados com os seus prestadores de serviços, sejam 
eles médicos, laboratórios ou hospitais.

Por isso mesmo, na próxima quarta-feira, dia 25, ha-
verá uma paralisação nacional, por parte dos prestadores 
de serviços às operadoras de plano de saúde, em protesto 
e em advertência pelo descumprimento dessas empresas 

nos acordos firmados, nos compromissos assumidos com 
os prestadores de serviços. Isso é muito sério. Em alguns 
Municípios, em algumas cidades, foi estabelecido um acor-
do no Ministério Público com as operadoras de plano de 
saúde, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, 
e essas operadoras teimam em desrespeitar este acordo 
firmado com os prestadores de serviço.

Fico preocupado porque a saúde suplementar no 
Brasil cresce geometricamente. Atualmente, o Brasil tem, 
na saúde suplementar, ou seja, sob a responsabilidade 
das operadoras de plano de saúde, 47 milhões de brasi-
leiros, o que corresponde a um pouco mais do que 24% 
da população brasileira. São 47 milhões de brasileiros 
que não utilizam o SUS, utilizam a saúde suplementar, 
as operadoras de planos de saúde, os planos de saúde, 
para cuidar das suas doenças. E se esse segmento, se 
essas empresas não zelarem pelos acordos firmados no 
cumprimento dos contratos assinados entre os prestado-
res e as operadoras e entre as operadoras e os usuários, 
nós teremos uma grave crise na saúde suplementar do 
Brasil. Estando o Sistema Único de Saúde, o sistema 
público de saúde atravessando um grave momento, pas-
sando por dificuldades, que eu diria, sem precedentes, 
imagine se o sistema suplementar de saúde entra em 
crise e deságua, nesse sistema caótico que é o sistema 
público de saúde do Brasil, mais 47 milhões de brasilei-
ros? Seguramente, entraríamos em colapso. Por isso, é 
importante ter um olhar fiscalizador sobre o segmento 
de saúde suplementar. Aí, eu chamo atenção da Agên-
cia Nacional de Saúde para os abusos cometidos pelos 
operadores de planos de saúde.

Sr. Presidente, no Brasil somos 372 mil médicos, 
dos quais 160 mil prestam serviços ou vendem sua for-
ça de trabalho às operadoras de planos de saúde. No 
Brasil, temos 1.044 operadoras de planos de saúde, 
que movimentaram, em 2010, mais de R$64 bilhões. 
Então, isso demonstra um gigantismo do ponto de vista 
econômico, mas também do ponto de vista de cobertura 
de vidas sob a responsabilidade dessas operadoras. E 
na hora em que essas empresas não os prezam e con-
sequentemente não têm um bom relacionamento com 
seus prestadores, os usuários são penalizados, além do 
que, quando os prestadores de serviços não recebem 
os seus honorários conforme o estabelecido nas tabe-
las de procedimentos, conforme o acordado com essas 
mesmas operadoras, quando há a quebra de acordo, 
sem sobra de dúvida, há prejuízos aos prestadores de 
serviços, sejam eles pessoa física ou jurídica.

Imaginem o profissional que presta serviços, na 
sua clínica, às operadoras de planos de saúde e, ao fi-
nal do mês, essas operadoras não efetuam o pagamento 
dos atendimentos executados. Passa um mês, passam 
dois meses, três meses, e o pagamento não é efetiva-
do. E quando o pagamento dos honorários muitas vezes 
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acontece, acontece sem respeitar as tabelas de proce-
dimentos, sem respeitar o acordado com as operadoras 
de planos de saúde, trazendo um prejuízo muito grande, 
incalculável para quem presta serviço. Isso porque todo 
o material hoje em dia para exame e diagnóstico é mui-
to caro, todo ele é muito caro e existem até os que são 
importados, e não se pode alterar o pagamento desses 
procedimentos ao bel-prazer, de acordo com a vontade 
dessas operadoras. Não pode acontecer isso.

Por isso mesmo, na próxima quarta-feira, dia 25, 
160 mil médicos, no Brasil, pararão durante 24 horas o 
atendimento aos planos de saúde. É um alerta, pedindo 
respeito ao trabalho médico, chamando a atenção das 
autoridades sanitárias do Brasil, sobretudo da Agên-
cia Nacional de Saúde, para esse problema, que não 
é um problema novo, é um problema crônico que se 
agudiza, é um problema recorrente. Então, exige das 
autoridades, sobretudo da Agência Nacional de Saú-
de, uma atitude proibitiva desses abusos, uma postu-
ra moralizadora nessa relação entre plano de saúde 
e prestador, plano de saúde e usuário.

Então, acredito que a Agência Nacional de Saúde 
deverá tomar as suas providências. Semana que vem, eu 
tenho uma audiência marcada com a Agência Nacional 
de Saúde, com o Dr. Maurício Ceschin, e vou levar até ele 
a minha preocupação, a preocupação dos prestadores 
de serviços na saúde suplementar, a preocupação dos 
usuários, e pedir para que a Agência Nacional de Saú-
de seja mais incisiva na exigência junto aos planos de 
saúde; que exija o cumprimento do que foi estabelecido 
nos acordos firmados de parte a parte, de lado a lado.

Portanto, Sr. Presidente, no próximo dia 25, quar-
ta-feira, os médicos prestadores de serviços às opera-

doras de planos de saúde suspenderão, por 24 horas, 
os seus trabalhos médicos em protesto pelo desrespei-
to recorrente praticado pelos operadores de planos de 
saúde com os seus prestadores de serviços.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/

PSB – AP) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe.Bloco/

PSB – AP) – A Presidência recebeu a Mensagem n° 
30, de 2012 (n° 140/2012, na origem), através da qual 
a Presidência da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$350 milhões (trezentos e cinquenta milhões de 
dólares) dos Estados Unidos da América, de principal, 
entre o Estado do Piauí e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial, 
em apoio ao Programa de Desenvolvimento Susten-
tável do Piauí,

A matéria vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
189/2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu-
tados, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei de Conversão nº 9, de 2012, que altera o art. 
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e o art. 1º 
da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004 (proveniente 
da Medida Provisória n° 552, de 2011).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 9, 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 Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á 
em 9 de maio.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária.

O Sr. João Capiberibe deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Convido o Senador Capiberibe para fazer uso 
da palavra.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, hoje é um 
dia que deve ser lembrado por todos os brasileiros: o 
dia dedicado aos povos originários deste imenso País, 
deste País continental chamado Brasil.

Os dados do censo de 2010 mostram que, des-
de 1955, a população indígena cresceu mais do que 
o conjunto da população não indígena. Enquanto que 
esta última cresceu três vezes, entre 1955 e 2010, a 
população indígena cresceu cinco vezes e meia du-
rante o mesmo período. A taxa de natalidade, no caso 
de algumas etnias, alcança índices da ordem de 5% 
anuais. Mesmo assim, os povos indígenas representam 
uma pequena parcela da população brasileira. 

O IBGE contabilizou 817 mil índios no último cen-
so, representando 0,4% da população brasileira – os 
índios eram estimados em 150 mil, em 1955.

Ainda segundo o censo, há no Brasil 220 etnias 
que falam 180 idiomas distintos. Veja que riqueza cul-
tural. Elas vivem em 688 terras indígenas e, em alguns 
casos, em áreas urbanas. Além do mais, é preciso sa-
lientar que 75% das terras indígenas estão demarca-
das, o que é uma grande conquista dessas populações. 

O desejo de todas as populações indígenas do 
nosso País é ter a sua terra garantida, diferentemente 
de outros países vizinhos que não conseguem atender 
a essa necessidade vital das populações indígenas, 
que é viver em sua própria terra. 

Estima-se também que há 82 grupos indígenas 
não contatados, dos quais 32 já foram confirmados. 
Há, também, grupos que estão requerendo o reconhe-
cimento de sua condição de indígena.

O Amapá conta com as seguintes etnias indíge-
nas: Galibi-Kali’na, Galibi-Marworno, Karipuna, Palikur, 
Wayãpi, Wayana e Apalai. Ainda segundo o IBGE, a 
população indígena total do Estado é de 7.408 índios, 
sendo 1.360 urbanos e 6.048 rurais.

A queda da mortalidade infantil, a erradicação 
de doenças graves que os dizimavam, isto somado 
a políticas públicas visando à proteção dessas popu-
lações, bem como a valorização pelos índios de sua 
própria identidade, estão entre as principais razões 
deste crescimento populacional.

Felizmente, os dados apresentados indicam uma 
inversão da tendência histórica ao etnocídio das po-
pulações indígenas, etnocídio iniciado com a chegada 
dos europeus, dos portugueses. Desde então, foram 
eliminadas mais de um milhar de etnias no Brasil. As 
estimativas quanto ao número de indígenas na época 
da conquista variam de dois a cinco milhões de habi-
tantes. No meu Estado, onde fazem escavações, são 
encontrados resíduos dessa presença, pois havia uma 
população enorme naquela região. 

Os linguistas estimam que o número de idiomas 
então falados na época era da ordem de 1.500 línguas. 
Por esta razão, não devemos ter medo da palavra: o 
que ocorreu ao longo de nossa história foi o etnocídio. 

O etnocídio difere do genocídio. Enquanto o ge-
nocídio visa à destruição física de uma minoria, antes 
identificada como raça, o etnocídio visa à destruição 
de uma cultura. Destrói-se um modo de vida, uma ma-
neira específica de interpretar o mundo. O genocídio 
elimina o corpo; enquanto o etnocídio elimina o espírito.

Segundo os antropólogos, entre eles Robert Jau-
lin e Pierre Clastres, o etnocida nega a identidade do 
outro, identificando a identidade cultural do outro como 
inadequada ou maléfica. E se propõe a transformá-la em 
idêntica à sua ou suprimi-la. A negação do outro leva 
ao desaparecimento das culturas diferentes daquelas 
que não fazem parte da cultura dominante. 

Não é por outra razão que os espanhóis intitulam 
a chegada ao novo mundo de conquista! Sim, foi uma 
obra de conquista, mas de conquista do imaginário.

Essa diversidade cultural somente engrandece 
o Brasil e enriquece a humanidade. 

Felizmente, o resultado alcançado com o aumento 
da população indígena e a permanência de suas et-
nias, embora tímido, contraria as teorias cuja preten-
são universal é levada às últimas consequências. As 
tentativas de universalização de culturas ou de reduzir 
a diversidade cultural do planeta em uma única civi-
lização somente pode levar a humanidade a campos 
de concentração, a gulags, a genocídios e etnocídios.

Tentar reduzir o outro, o índio, a si mesmo, no 
caso à cultura ocidental, é caminho sem volta para o 
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horror. Estamos, neste começo do século XXI, apren-
dendo a conviver em um mundo plural de culturas e 
civilizações. Na oportunidade, homenageio e reveren-
cio o Marechal Rondon, os irmãos Villas Bôas e tantos 
outros que não trabalharam em vão e diria:

Assim como hoje, o Governo do meu Estado do 
Amapá não está trabalhando em vão. Temos, hoje, no 
Amapá 4,8 milhões de hectares de terras indígenas, 
devidamente homologas. Numa faixa que vai do Ama-
pá ao norte do Pará há terras indígenas demarcadas 
(sete delas homologadas), ocupadas por 10 povos: 
Galibi Marworno, Galibi do Oiapoque, Palikur, Karipu-
na e Wajapi; Aparai, Wayana, Tiriyo, Katxuyana e Zo’é, 
na serra do Tumucumaque.

Cerca de 7.408 amapaenses se declararam ín-
dios no último censo do IBGE, 0,8% da população. 

O Governo do Estado do Amapá tem uma rela-
ção respeitosa e de grande compromisso político e 
ideológico com os povos indígenas.

Ontem, o Governador Camilo Capiberibe recebeu 
70 lideranças na residência oficial, juntamente com o 
Coordenador da Fundação Nacional do Índio, Frede-
rico Oliveira, o Secretário Extraordinário dos Povos In-
dígenas, Coaraci Maciel e o Secretário de Transportes 
Sérgio La Rocque.

O Governador e o Coordenador da Funai no 
Amapá assinaram o termo de cooperação técnica 
para prestação de serviço de atendimento jurídico 
prioritário e diferenciado aos indígenas do Amapá. A 
ação será executada por meio da Defensoria Pública 
do Amapá e Funai.

Ainda há pouco eu falei com o Governador Camilo 
Capiberibe, que acabara de chegar do Oiapoque, onde 
entregou às aldeias realocadas toda a infraestrutura 
de serviços da margem da BR-156, em construção, 
num entendimento harmônico com as populações 
daquela área.

Na mesma Curipi serão lançados os Jogos In-
dígenas 2012, que acontecem no segundo semestre. 
Os jogos indígenas acontecem no Amapá desde 1995, 
desde o meu primeiro ano de governo, fui Governador 
de 1995 a 2002. A partir daí houve, então, uma parali-
sação de oito anos e, no ano passado, o Governador 
retomou os jogos indígenas, que é um encontro festivo, 
alegre dos povos indígenas que habitam a nossa região.

No Museu Kuahí, em Oiapoque, será aberta a 
exposição “A Arte e o Saber dos Mestres: Projeto Res-
gate dos Povos Indígenas do Oiapoque”.

Na Casa de Saúde do Índio de Macapá, em par-
ceria com o Super Fácil, foram expedidos documentos 
como o cartão do Sistema Único de Saúde, carteira 
de trabalho e de identidade. Todas essas ações fazem 
parte do “Abril Intercultural Indígena de 2012”, focado 

na luta histórica pela sobrevivência e garantia dos po-
vos indígenas do Amapá e do norte do Pará. 

E o Brasil, com essa grande diversidade cultural, 
que engatinha na construção da democracia, precisa, 
cada vez mais, conviver com essa diferença, conviver 
harmoniosamente com essas diferenças culturais, 
conviver com os povos indígenas, conviver com os 
afro-brasileiros. 

E aqui queria lembrar que é fundamental que 
o Supremo Tribunal Federal mantenha o Decreto do 
Presidente Lula de 2003, que garantiu a homologação 
dessas terras, que garantiu a homologação das terras 
quilombolas e também o avanço da homologação das 
terras indígenas.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Capiberi-
be, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nós nos somamos e o parabenizamos pela 
agenda, pelo cumprimento de todo esse trabalho em 
relação à população indígena em seu Estado. Também 
concordamos com o pleito feito aqui para que não haja 
essa revogação. Isso foi um avanço. Temos de avan-
çar, jamais retroagir.

Parabéns!
O Senador Ivo Cassol é próximo orador inscrito.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação 
que, nesta quinta-feira, ocupo mais uma vez a tribuna 
nesta Casa. 

É com alegria também que quero aqui deixar o 
meu abraço, cumprimentar nossos irmãos rondonien-
ses, que acompanham, pela TV Senado e pela Rádio 
Nacional Brasília, os trabalhos em que esta Casa, no 
dia a dia, cumpre o seu papel constitucional. 

Estivemos, ontem, reunidos com o Ministro da 
Educação, juntamente com os demais membros da 
Bancada de nosso Estado de Rondônia, para levar 
ao Ministro a nova reitora da Universidade Federal de 
Rondônia, conforme decreto assinado e publicado hoje 
pela Presidente Dilma. Selecionada em uma lista trípli-
ce, a Profª Maria Berenice Tourinho ocupará a reitoria 
da Unir. Quero também aqui parabenizar o trabalho da 
Vice-Reitora, Profª Maria Cristina Vitorino França, da 
grande região da Pérola do Mamoré, de Guajará-Mirim. 
Aproveito, então, para dar meu abraço ao ex-Deputado 
Estadual, ex-Secretário de Estado, Miguel Sena, que 
sempre nos tem representado naquela região.
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Ao mesmo tempo, essa publicação no Diário 
Oficial, Sr. Presidente, vem ao encontro das reivindi-
cações dos acadêmicos de nosso Estado. O campus 
universitário no Estado de Rondônia viveu, infelizmen-
te, os últimos anos, os últimos meses de tristeza. Eu 
fui Prefeito da cidade de Rolim de Moura e a Unir só 
funcionava lá porque nós colocávamos, desde agente 
administrativo e professores... Naquela época não tinha 
sequer material de expediente no dia a dia.

Nós conseguimos levar para o campus de Rolim 
de Moura o novo curso de Agronomia na antiga Escola 
Técnica no km 14, na linha 184. Infelizmente, esse nos-
so campus universitário na capital da zona da mata, 
na minha região, se encontra totalmente abandonado. 
O curso de Agronomia mais anda na garra e determi-
nação de nossos professores e acadêmicos.

Mas não é só o campus de Rolim de Moura que 
está estraçalhado, também o campus de Guajará-
-Mirim, o campus de Porto Velho, o campus de Ari-
quemes, de Ji-Paraná, de Vilhena e de tantos outros 
locais. Faltam profissionais de áreas específicas. Mas 
não é só isso, falta também gestão à frente da nossa 
Universidade Federal de Rondônia. 

Nós temos na Unir o curso de Medicina, que foi 
premiado como um dos melhores do Brasil, um tra-
balho conjunto que só permanece porque quando fui 
governador do Estado de Rondônia, Sr. Presidente, 
construímos um anexo para que fosse atendida à de-
manda de laboratório, a estrutura mínima necessária 
desse curso tão importante para a região amazônica, 
quando estão faltando médicos nos quatro cantos do 
Estado e do País. 

Foi necessário que os alunos, que os nossos aca-
dêmicos fossem às ruas, fossem às universidades, aos 
campi universitários por vários dias, por vários meses, 
paralisando todas as atividades para que pudéssemos 
passar a limpo a Unir, em Rondônia, tirar o emblema 
político de uma instituição pública como política par-
tidária, como se fosse a instituição de um partido ou 
dos mesmos candidatos que sempre são candidatos, 
tirando proveito próprio. 

Eu dizia ontem à nova reitora, Berenice Tourinho, 
que ela tinha o apoio deste Senador, mas que a pri-
meira coisa que se precisava fazer era não partidarizar 
a universidade. Precisamos de união, precisamos de 
integração, precisamos de unidade para levar recur-
sos e ajudar o campus. Os campi universitários, não 
só de Rondônia, mas do Brasil, não podem ser um 
palanque de políticos frouxos, de oportunistas, sim-
plesmente para se locupletar com o que na verdade 
vem atender a toda a nossa demanda, especialmente 
daquelas pessoas que não têm condições de pagar 
uma faculdade particular. 

Quando se utiliza com fins eleitoreiros ou financei-
ros, como aconteceu, os prejudicados são os nossos 
filhos, é a nossa sociedade. Foi isso o que aconteceu 
com o nosso campus em Rondônia. 

Quero parabenizar a nossa reitora, que, com 
muita humildade, falou de forma clara para o Ministro 
da Educação e para os diretores do MEC de todas as 
áreas que estavam presentes: 

Ministro, estou assumindo este cargo, 
mas não admitirei que partido político esteja 
na frente da gestão. O partido político é im-
portante, é fundamental para que possamos 
ocupar um cargo público. Daí para frente, nós 
precisamos de pessoas comprometidas com 
a causa pública. E eu não vou aceitar que fa-
çam e que deem continuidade ao que já existiu 
dentro do campus universitário de Rondônia.

Existia, dentro do campus universitário de Ron-
dônia, o padrinho, existia a madrinha. Existia, num 
contexto geral, até nas obras, onde há dinheiro públi-
co, a exemplo de um hotel educacional, na extensão 
no Município de Nova Mámore, às margens do rio 
Madeira. Há seis anos começaram aquela obra, não 
a inauguraram, ela não está sendo utilizada, e, até 
agora, não vi ninguém ser responsabilizado por isso. 
Mas políticos tiveram a cara de pau de visitar a Pérola 
do Mamoré, Guajará-Mirim e Nova Mamoré e disse-
ram que o culpado era o Governador Ivo Cassol, hoje 
Senador Ivo Cassol. 

Apesar bandalheira que essas pessoas fizeram, 
pela sem-vergonhice que armaram, pela incompetên-
cia na gestão, ainda têm cara de pau de querer colo-
car a culpa em quem não tinha a gestão dos recursos 
federais nem a gestão da contratação.

Quero deixar bem claro à população de Nova 
Mamoré e de Guajará-Mirim que, infelizmente, foi a 
gestão passada da Unir, com políticos que jamais se 
preocuparam com uma educação à altura, mas que 
só queriam tirar vantagens pessoais. 

Os nossos campi universitários, infelizmente, es-
tão capengas, estão quebrados, estão arrebentados, 
infelizmente. Precisou que os nossos acadêmicos fi-
zessem uma paralisação não só na capital, mas em 
todo o Estado de Rondônia.

Precisou baterem na mesa para que as autorida-
des, aqui em Brasília, pudessem ouvir. Mesmo assim, 
tentaram colocar goela abaixo, a exemplo da cidade 
de Rolim de Moura. Não tinha dinheiro para recuperar 
a estrutura do curso de Agronomia, a estrutura física, 
reforma e pintura, mas tinha praticamente R$10 mi-
lhões para comprar um terreno sem necessidade. Em 
vez de comprar um lote – e falo de lote de 30, 40 ou 50 
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hectares –, deveriam aproveitar aquilo que já tinham, 
estruturando melhor ainda.

Eu não sou contra que se amplie, eu sou a favor, 
mas se hoje a Unir não tem condições de melhorar a 
sua estrutura, não adianta ficar pensando em comprar 
um pedaço de terra maior ainda.

É importante pensar grande, mas também não 
precisamos comprar um terreno dentro da cidade, com 
custo de, no mínimo, cem vezes mais caro. Podemos, 
simplesmente, adquirir próximo da cidade, porque as 
cidades estão crescendo, especialmente a cidade de 
Rolim de Moura, que está virando um polo universi-
tário, assim como Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná, mas 
não podemos admitir uma gestão incompetente, irres-
ponsável, que levou a nossa Universidade Federal de 
Rondônia a patamares inaceitáveis, a uma situação 
que jamais um pai que tem um filho fazendo um curso 
poderia admitir, de humilhação.

As autoridades, infelizmente, demoraram a agir, 
mas a força e a garra dos nossos acadêmicos coloca-
ram o grito de guerra para fora e, aí, conseguimos ter 
a renúncia do reitor da época, a intervenção pela vice-
-reitora, Profª Maria Cristina, que conduziu o processo 
de eleição. Agora, nós esperamos a gestão.

Diziam alguns parlamentares de Rondônia, on-
tem, para o Ministro, que nos próximos dias voltaria a 
nossa nova reitora, Berenice Tourinho, para, juntamente 
com sua equipe, levantar os problemas que existem. 

Eu dizia ao Ministro: isso tem de ser agora. Va-
mos aproveitar a oportunidade, no momento em que 
uma reitora sai e a outra entra, para levantar todos os 
problemas existentes para que a gente possa eliminá-
-los um por um e termos a ampliação dos cursos. Não 
só o de Letras, como existe hoje. Nós precisamos de 
mais cursos. Em Presidente Médici, há um curso novo 
de Engenharia da Pesca. É pouco pelo tamanho do 
nosso Estado. Nós precisamos também na Unir de 
um curso de Veterinária, um curso de Engenharia Ci-
vil. Precisamos também, na Unir, Sr. Presidente, de 
mais um curso de Medicina no interior do Estado de 
Rondônia, porque faltam médicos nos quatro cantos.

É importante lembrar ao MEC que, para novos 
cursos de Medicina, não pode haver empecilhos. Eu 
acompanhei, no ano retrasado e no ano passado, tí-
nhamos que vir aqui com pires na mão para pedir que 
autorizassem novos cursos, como se o Brasil estivesse 
estagnado, estivesse parado. O que hoje temos de so-
bra no País – todo mundo sabe – são pessoas forma-
das em Direito, bacharéis em Direito, com carteira da 
OAB, mas todos sabem que há falta de engenheiros 
civis, de médicos, de especialistas. 

Vemos constantemente escândalos em todo lu-
gar. Hoje os profissionais na área de Medicina estão 

sendo buscados nos quatro cantos para atenderem à 
demanda do País. Parece que os prefeitos estão numa 
guerra constante para ver quem paga mais. Virou um 
leilão. Aí vem contra a legislação e contra a determi-
nação do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de 
Contas do Estado e contra a legislação federal, porque 
há limite para contratação e pagamento. 

Nós só temos um caminho para diminuir essa di-
ferença: novos cursos. Nós precisamos, urgentemente, 
fazer da nossa Pérola do Mamoré...

O grande amigo Miguel Sena, esse grande guer-
reiro filho da terra, às margens do rio Mamoré, foi para 
Rolim de Moura para me ajudar na gestão, na adminis-
tração municipal, assumindo, depois, a Secretaria de 
Saúde do Estado de Rondônia. Na gestão de Rolim de 
Moura, foi o 22º melhor Secretário de Saúde do País.

Miguel Sena e Canduri, a nossa Pérola do Ma-
moré, hoje, infelizmente, é considerada como a pedra 
do Mamoré. Mas é a Pérola do Mamoré. É uma cidade 
em que há 95% de área preservada, mas, infelizmente, 
não há uma legislação em âmbito nacional – a legisla-
ção existe em âmbito estadual – que faça com que se 
contribua com a ajuda de ICMS. São 95% de preser-
vação, mas temos como ampliar um centro acadêmico 
em Guajará-Mirim e fazer um polo universitário, pela 
grandeza que a cidade tem.

Lá há a cultura dos povos ribeirinhos. A exemplo 
da Festa do Boi da cidade de Parintins, no Amazonas, 
há também uma festa do boi em Guajará-Mirim. Em 
Guajará-Mirim, não é diferente, pois ali há a Festa dos 
Bois há mais de 50 anos. É uma festa extraordinária! 
Há uma só diferença: enquanto Parintins tem dinheiro, 
Guajará-Mirim não o tem.

Pelas belezas naturais, pela garra do seu povo 
e, ao mesmo tempo, pela capacidade de cuidar e pre-
servar a nossa biodiversidade, precisamos dar algo 
especial para o povo daquela região.

Temos de criar, na verdade, um grande polo uni-
versitário. Por que não haver em Guajará-Mirim, que 
faz divisa com Guayaramerin, na Bolívia, o curso de 
Medicina também? Mas para quê? Para formar mais 
profissionais. Mas como vamos fazer isso se a saúde 
de Guajará-Mirim está capenga? A partir do momento 
em que o Governo Federal e o Ministério da Educação 
fazem essa integração, há as condições, sim, de, na 
nossa Unir, em Guajará-Mirim, haver não só o curso de 
Medicina, como também o curso de Engenharia – En-
genharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétri-
ca – e cursos em várias áreas. Com isso, os filhos dos 
nossos produtores, os filhos das pessoas humildes e 
simples poderão se deslocar do seu Município e viver 
no campus universitário, numa cidade extraordinária 
e bela, com potencial rico. Poderão atuar, inclusive, 



13552 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

em outras áreas, como na do turismo ecológico e na 
da ciência e tecnologia. Muitos outros cursos, Sr. Pre-
sidente, podem ser aproveitados.

Portanto, nessa nova gestão, à nossa nova reitora, 
Berenice Tourinho, desejo sucesso! Mas, ao mesmo 
tempo em que desejo sucesso...

(Interrupção do som.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Peço-lhe 
que me conceda mais cinco minutos, Sr. Presidente.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que de-
sejo sucesso à nossa mais nova reitora, quero dizer 
que gostei do arrojo e da humildade da nova reitora. 
Gostei da franqueza com que a Prof. Maria Berenice 
Tourinho falou ao nosso Ministro Mercadante. Ela foi 
verdadeira quando disse que a intervenção política e o 
partidarismo dentro do campus universitário só invia-
bilizaram e atrapalharam as gestões passadas e que 
ela quer fazer uma gestão democrática e participativa, 
juntamente com os oito Deputados Federais, com os 
três Senadores, com os 24 Deputados Estaduais e 
também com os 52 Prefeitos do Estado de Rondônia. 
É importante para o novo gestor, que assume um cargo 
dessa envergadura, esse respaldo, que, com certeza, 
é fundamental para o sucesso.

Não estamos aqui discutindo em que palanque 
vamos estar, não estamos aqui discutindo a que par-
tido pertencemos, primeiro, Sr. Presidente, porque há 
gente boa em tudo que é partido, mas também há nó 
cego, carne de pescoço, mau pagador em tudo que 
é partido. O que precisamos é separar o joio do trigo.

V. Exª, Sr. Presidente Wellington Dias, que já foi 
Governador, por dois mandatos, de um Estado do Nor-
deste, o Piauí, e que fez uma grande administração, 
sabe da importância e da grandeza que têm nossas 
instituições: se nossas instituições vão bem, com cer-
teza o povo vai bem; se nossas instituições vão mal, 
o povo vai mal. Jamais podemos querer crescer em 
cima da desgraça alheia, mas temos de pegar esses 
erros cometidos como exemplos, para que eles não 
se repitam mais.

Quando faço a defesa da população, quando 
faço a defesa dos acadêmicos, quando faço a defesa 
dos servidores públicos, eu o faço em termos gerais. 
Há alguns políticos que gostam de tapar o sol com a 
peneira, há alguns políticos que gostam de vender 
ilusões e que, infelizmente, entregam pesadelos. Eu 
não sirvo para isso. Sou muito franco, sempre digo 
que, “lavando cabeça de burro, a gente perde água e 
sabão”. Não perco tampo, não! É melhor uma verdade 
amarga, porque, com certeza, essa verdade amarga 
é como remédio para o fígado: quanto mais amargo 
ele é, mais efeito ele produz.

E, na vida pública, não é diferente. O povo já 
está enjoado de político que só bate nas costas, toma 
cafezinho e engana o dia inteiro. O povo quer, na ver-
dade, políticos que trabalham, políticos determinados 
e arrojados. É claro que não podemos generalizar, 
porque há muitos políticos sérios, muitos políticos 
bons. Mas, infelizmente, há muitos políticos que são 
bons para bater papo, para contar casos e para tomar 
café, mas que, na hora dos resultados, infelizmente, 
deixam a desejar.

Mas o povo acredita! Cito como exemplo o Es-
tado de Rondônia, em que o povo acreditou na nova 
Rondônia. Agora, alguns estão reclamando, dizem 
que está ruim, que não está bom, que está tudo er-
rado, que a saúde foi para o buraco. Quem acreditou 
agora aguenta! Não há jeito! O mandato é de quatro 
anos! Mas denuncie, responsabilize o mau gestor, não 
compactue, sob pena de amanhã você pagar com seu 
próprio salário!

Conclamo a população do Estado de Rondônia 
a continuar firme, forte, com propósito, num só rumo: 
Rondônia em primeiro lugar.

Agradeço a cada um dos nossos telespectadores, 
aos nossos Senadores e às pessoas que nos acom-
panham pela TV ou pelo rádio. E peço que continuem 
orando pelas autoridades, pelo nosso Presidente José 
Sarney, que passou por uma cirurgia nesta semana; 
pelo nosso Governador; pela nossa Presidente e pe-
los Senadores e Deputados, para que Deus possa 
nos abençoar e nos iluminar e sempre colocar em 
nossos trabalhos, em nossos caminhos, o bom pro-
pósito para todos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – Agradeço ao Senador Ivo Cassol, inclusive 
pelas orações.

Parabenizo também a reitora pelo posicionamen-
to! Desejo a ela todo sucesso em sua gestão!

Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, do 
nosso glorioso PT da Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, vou inclusive usar da palavra a par-
tir daqui do plenário para ter oportunidade de olhar V. 
Exª, portanto, de poder dialogar muito rapidamente 
nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – É um prazer.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Quero dizer, nesta tarde de quinta-feira, que esta foi uma 
semana, eu diria, extremamente proveitosa do ponto 
de vista dos debates nesta Casa, dos programas que 
nós apontamos, da votação do Projeto de Resolução 
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nº 72, pela Comissão de Assuntos Econômicos, um 
importante projeto, que, de certa forma, busca organi-
zar o debate sobre o novo pacto federativo, o encami-
nhamento para que nós cheguemos a outras etapas, 
como a do próprio indexador das dívidas. 

V. Exª, que foi governador de Estado, conhece 
isso mais do que nós, até porque vivenciou essa ex-
periência num Estado que carece muito dos recursos 
da União; não só do fundo de participação, mas prin-
cipalmente de recursos para investimentos. 

Hoje, nós tivemos aqui diversos governadores 
visitando a Casa, e discutindo, ali na Câmara, alter-
nativas e saídas. O momento é o ideal para que nós 
concluamos esse bom debate do pacto federativo, 
tanto na questão do ICMS importação como do co-
mércio eletrônico. 

Nossa expectativa é que na próxima semana 
tenhamos oportunidade de votar aqui um novo pro-
jeto, modificando a distribuição desses impostos, eu 
diria até fazendo justiça principalmente aos pequenos 
Estados, aos pequenos centros, também abrindo já 
a perspectiva do debate sobre a questão do Fundo 
de Participação dos Municípios, do Fundo de Partici-
pação dos Estados, do debate sobre os royalties do 
petróleo, saído daqui e, portanto, hoje, lá na Câmara 
Federal, debate em que V. Exª tão bem se empenhou, 
que conduziu. Rodou o Brasil e fez a boa discussão 
sobre a importância da distribuição desses recursos. 

Então, acho que é fundamental olharmos isso, até 
para fazer outra comparação, com o que muitos viviam 
levantando, que é a história envolvendo o próprio sur-
gimento da CPI, que levaria o Congresso Nacional e, 
particularmente, o Senado a um processo de paralisia.

Em plena manhã de instalação, ou melhor, de 
leitura do requerimento da CPMI, nós fizemos, ainda 
hoje, duas boas reuniões na Comissão de Agricultura, 
onde discutimos as dívidas dos pequenos e médios 
agricultores, dos produtores rurais deste Brasil, tanto os 
que estão convivendo com o problema da longa estia-
gem quanto os que enfrentam os problemas de cheia. 

Então, fizemos essa boa discussão. Na Comis-
são de Infraestrutura, hoje, também pela manhã, hou-
ve encaminhamentos para dois importantes debates: 
a questão da matriz energética, fundamental para o 
processo de desenvolvimento, e a própria questão 
do debate envolvendo as ferrovias em construção: a 
Transnordestina, a Fico, a Norte/Sul, a Oeste/Leste, da 
Bahia, que sai de Tocantins e atravessa todo o Estado 
baiano, chegando até ao sul da Bahia, portanto, uma 
ferrovia da integração. Então, nós fizemos isso hoje, 
na Comissão de Infraestrutura, procedendo a enca-
minhamentos, para que tenhamos a oportunidade de 
trabalhar, nesse próximo período, na execução dessas 

matérias, sem descuidar da outra tarefa, que também 
cabe ao Legislativo, que é apurar, fiscalizar, buscar, 
inclusive de outras instâncias externas, em um nível 
eu diria até célere de julgamento dessas questões, 
para que nós, de uma vez por todas, possamos banir 
do nosso meio toda e qualquer prática de corrupção 
e, principalmente, a utilização ou a má utilização dos 
canais na esfera pública para a obtenção de vanta-
gens na maioria das vezes pessoais ou até de grupos 
de interesse.

Portanto, no momento em que o Congresso Na-
cional leu o requerimento da CPI, na próxima terça-
-feira, teremos oportunidade já da leitura dos nomes 
indicados pelos partidos. Inclusive, hoje, pela manhã, 
ainda no mesmo horário a que me referi das duas co-
missões, V. Exª participava do Conselho de Ética e, 
portanto, tocando a sua função, que é avaliar a quebra 
de decoro parlamentar por parte de um Senador nesse 
episódio de denúncias que tem assustado todos nós. 
Daí a própria questão da CPI, para que nós tenhamos 
a oportunidade de contribuir não só com a apuração 
como também com a punição dos verdadeiramente 
envolvidos nisso.

Então, na próxima terça-feira, em plenário, tere-
mos a oportunidade de apreciar a Resolução nº 72, 
dando continuidade a essa questão, assim como à 
própria Lei Geral da Copa. 

Portanto, o calendário é repleto de ações. Todo 
o mundo diz: “O Parlamento não vai dar conta. É um 
ano eleitoral”! Mas é assim. É normal. É bom frisar o 
trabalho do Senado – destacadamente, estamos fa-
lando de uma quinta-feira –, em que três importantes 
comissões funcionaram. Às sextas e às segundas, te-
mos a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de 
Relações Exteriores, a comissão que discute a aviação 
regional, fazendo seus debates, a sua grande discus-
são sobre como interferir nessa questão da aviação 
regional pelo Brasil afora, a pedido do Senador Vicen-
tinho Alves, esse importante debate de estruturação 
do sistema de aviação pelo País. 

Então, acho que é fundamental frisarmos nesta 
tarde/noite de hoje esse desafio pautado para frente.

Ainda na segunda à noite, aqui em Brasília, nós 
teremos reuniões. A semana será carregada de diver-
sas ações, principalmente na Comissão de Assuntos 
Econômicos, na terça– feira, e na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, na quarta-feira, que já deve fazer a 
sua primeira apreciação da emenda constitucional que 
trata do comércio eletrônico. 

Mais uma vez, meu caro Wellington, para que 
possamos ter uma ideia – eu tenho insistido muito 
com essa quantidade de informações –, o comércio 
eletrônico movimentou, em 2011, quase R$20 bilhões, 
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num crescimento, nos últimos sete anos, de dez ve-
zes mais – dez vezes mais nos últimos sete anos –, 
tanto do ponto de vista da movimentação financeira 
quanto do número de pessoas que passaram a adotar 
a compra eletrônica como um mecanismo de transa-
ção comercial em sua vida. Agora, precisamos criar 
justiça nisso. A velha distribuição dos recursos entre 
a origem e o destino.

Portanto, é fundamental que o Senado faça esse 
debate. E nós, que nos debruçamos nos últimos dias 
nesse debate – e, quando falo nós, estou exatamente 
incluindo V. Exª, que é do Piauí –, que tenhamos opor-
tunidade de, em conjunto com o Governo, em nível 
nacional, buscar soluções para os problemas dessa 
longa estiagem que atinge o Nordeste brasileiro: a 
renegociação das dívidas, a liberação de recursos, 
a chegada de água e, principalmente, a liberação de 
recursos para obras que perenizem esse sistema de 
abastecimento de água.

Para se ter uma ideia, meu caro Senador Welling-
ton Dias, o Governador do Estado da Bahia, hoje, foi 
obrigado a editar um decreto que proíbe o uso comer-
cial da água em 186 Municípios da Bahia. O semiári-
do baiano tem 266 Municípios. Destes, 200 estão em 
situação de emergência e, em 186 Municípios, hoje, o 
Governador decretou a proibição, vamos dizer assim, 
do uso de água na sua relação comercial, exatamente 
para priorizar o abastecimento humano e o abasteci-
mento animal.

Há pouco, saí de uma reunião com pessoas das 
Bahia que tratam dessa questão do abate animal, e 
um dos proprietários de frigoríficos me dizia: “Pinhei-
ro, estamos agora abatendo animal cuja arrouba está 
sendo vendida a R$70”. Então, esse é um processo 
de dificuldade.

Meu caro Senador Wellington, muitas pessoas 
estão levando sua cria para abater já com pele e osso. 
E, na maioria das vezes, até – na boa linguagem do 
sertanejo –, a vaca prenha tem sido levada para o 
abatedouro, porque o sujeito não tem mais condição 
de esperar.

Portanto, por essa situação de emergência, a Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, hoje, tomou 
a decisão de chamar os três Ministérios: Fazenda, De-
senvolvimento Agrário e Agricultura, para que possa-
mos discutir agora, no início de maio, essa questão da 
renegociação da dívida, já que tivemos a prorrogação 
até dezembro. Então, é importante que discutamos e 
aprovemos agora quais medidas serão adotadas em 
relação a essas dívidas. Mas mais importante do que 
tratar a dívida a partir de dezembro é resolvermos o 
problema do crédito de emergência agora! A liberação 
de recursos para socorrer essa gente.

Era isso que eu queria ponderar nesta tarde. E 
falar aqui do nosso desafio e do comprometimento 
da Bancada do Partido dos Trabalhadores com toda 
essa etapa na sua inteireza, ou seja, o envolvimento 
de toda nossa bancada, que quer a apuração dos fatos 
e tem trabalhado na perspectiva de aprovar um pacto 
federativo. A bancada tem se desdobrado com relação 
a essas questões, e sei que cada um vai fazendo a 
defesa dos interesses do seu Estado. Mas temos bus-
cado, na condição de bancada e bloco – é importante 
frisar isso –, a defesa dos interesses do povo brasilei-
ro, sem perder a perspectiva da nossa relação local 
com o nosso Estado, mas integrando isso, de maneira 
que o façamos a partir da nossa ação aqui no Senado 
com firmeza, com tenacidade, mas, principalmente, 
com compromisso com essa nossa Nação e com o 
povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Eu parabenizo V. Exª e devo dizer da impor-
tância dos temas que traz aqui. Primeiro, essa parte 
da infraestrutura, da estruturação do pacto federativo.

Ainda há pouco, acabei de ter o privilégio de fa-
zer a assinatura da Mensagem nº 30, da Presidente 
da República, que encaminha ao Senado um pedido 
de autorização, certamente na CAE e no plenário, para 
um contrato de financiamento ao Estado do Piauí, 
voltado exatamente para o desenvolvimento susten-
tável do nosso Estado. E também essa outra parte 
relacionada à irregularidade das chuvas, que atinge 
a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, mas também o meu Piauí; aliás, até parte do 
Maranhão. Esperamos medidas urgentes.

Com o maior prazer, Senador Mozarildo Caval-
canti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, encaminhei à Mesa requeri-
mento, que faço questão de ler, nos seguintes termos:

“Requeiro, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja for-
mulado voto de aplauso e de louvor ao jornal 
A Crítica, de Manaus, e seja encaminhada a 
manifestação aos diretores do citado veículo, 
baluarte da comunicação do Norte do País.”

Quero ler a justificação, até para dizer por que 
um Senador de Roraima pede esse voto ao jornal A 
Crítica: “Este voto, ora requerido, tem justificativa pelo 
transcurso dos 63 anos de criação do jornal A Crítica, 
na cidade de Manaus, Amazonas, cuja penetração e 
influência vão muito além das fronteiras do Norte do 
Brasil”.
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Convém registrar, Sr. Presidente, que o jornal A 
Crítica já teve um caderno exclusivo destinado ao meu 
Estado de Roraima, o que justifica a grande receptivi-
dade e importância do jornal no meu Estado. O jornal 
merece destaque pela valiosa contribuição que dá à so-
ciedade do Amazonas e dos demais Estados do Norte, 
com informações de vanguarda para toda a população.

Foi esse o requerimento, portanto, que encami-
nhei à Mesa. Peço que sejam adotadas as providên-
cias regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Senador Mozarildo, o requerimento já chegou 
à Mesa e será encaminhado na forma do Regimento.

Não há mais oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. 
Bloco/PT – PI) – Sobre a mesa, requerimento 
que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 335, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, seja formulado voto de 
aplauso e louvor ao Jornal A Crítica, de Manaus, e 
encaminhada a manifestações aos diretores do citado 
veículo, baluarte da comunicação do Norte do País.

Justificação

O voto de aplauso, ora requerido, tem justificativa 
pelo transcurso dos 63 anos de criação do Jornal A Críti-
ca, na cidade de Manaus, Amazonas, cuja penetração e 
influência vão muito além das fronteiras do Norte do Brasil.

Convém registrar que A Crítica já teve um ca-
derno exclusivo destinado ao Estado de Roraima, o 
que justifica a grande receptividade e importância do 
Jornal naquele Estado.

O Jornal merece destaque pela valiosa contribui-
ção que dá à sociedade do Amazonas e dos demais 
Estados do Norte, com informações de vanguarda para 
toda a população.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2012. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – A Presidência designa o Senador Alvaro Dias, 
nos termos do Ofício nº 44, de 2012, da Liderança 
do PSDB, para integrar, como suplente, a Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, em vaga cedida pelo 
Democratas, Ofício nº 22/2012.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 22/12-GLDEM

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Lide-

rança está cedendo ao Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, a vaga de suplente a que tem direito 
na Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

Ofício nº 44/12-GLPSDB

Brasília, de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alva-

ro Dias para integrar, como suplente, a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, em vaga cedida pelo 
Democratas ao Partido da Social Democracia Brasi-
leira – PSDB.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 176, de 
2012, da Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) 
na Câmara dos Deputados, comunicando a retirada do 
nome do Deputado Rubens Otoni (PT/GO), como su-
plente, da composição da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 176/PT

Brasília, 19 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para solicitar a retirada do Deputado Rubens Otoni 
(PT/GO) da suplência da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Lí-
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência designa o Senador Mozarildo 
Cavalcanti, como primeiro suplente, e o Senador Ciro 
Nogueira, como segundo suplente, para integrarem a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos 
termos do Ofício nº 61, de 2012, da Liderança do PTB.

É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 61/2012/GLPTB

Brasília, 21 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti como primeiro suplen-
te e o Senador Ciro Nogueira, segundo suplente para 
integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania – CCJ, como membros suplentes.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 161, de 
2012-Seses-TCU-Plenário, na origem, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo nº TC 028.955/2011-
0, assim como mídia, em resposta ao Requerimento 
nº 1.064, de 2012, do Senador Ataídes Oliveira, em 
caráter sigiloso. 

Tendo em vista que o Requerente não se encontra 
mais no exercício do mandato, as informações, anexa-
das ao processado da matéria em sobrecarta lacrada, 
que vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 33, de 
2012, na origem, do Tribunal de Contas da União, en-
caminhando cópia do Acórdão nº 1.608, de 2012, bem 
como dos respectivos Relatório e da Proposta de De-
liberação que o fundamentam, referente à irregulari-
dades ocorridas na execução do Contrato nº 20/2006 
celebrado entre a Fundação Nacional do Índio – Funai 
e a empresa Aplauso Organização de Eventos Ltda. 
(TC 010.290/2008-8).

A matéria, anexada ao processado do Aviso nº 
13, de 2008, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 
592, de 2011 – Consolidação, do Senador Antonio 
Russo, que consolida a legislação sanitária vegetal e 
animal federal.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 
2010 (nº 6.598/2006, na Casa de origem, do Deputa-
do Rubens Otoni), que denomina UNED Professora 
Cleide Campos a Unidade de Ensino Descentralizada 
de Inhumas – UNED do CEFET-GO, no Município de 
Inhumas – Estado de Goiás. 

Tendo sido apreciada terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria, 
rejeitada, vai ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2009, 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera os arts. 132, 134 
e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), relativos aos conselhos 
tutelares (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 119, de 2008). 

Tendo sido apreciados terminativamente pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2009, aprova-
do, vai à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei 
do Senado nº 119, de 2008, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 115, de 
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu-
tados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do 
Senado nº 462, de 2003, do Senador José Jorge (nº 
7.105/2006, na Câmara dos Deputados), que altera 
o inciso I do § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para beneficiar a educação a dis-
tância com a redução de custos em meios de comu-
nicação que sejam explorados mediante autorização, 
concessão ou permissão do Poder Público, sancionado 
e convertido na Lei nº 12.603, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 115/12/PS-GSE

Brasília, 18 de abril de 2012

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devido 

fins, que o Projeto de Lei nº 7.105, de 2006 (PLS nº 
462/03), que “Altera o inciso I do § 4º do art. 80 da Lei 
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nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para beneficiar 
a educação a distância com a redução de custos em 
meios de comunicação que sejam explorados me-
diante autorização, concessão ou permissão do Poder 
Público.”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora 
Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.603, 
de 3 de abril 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.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – 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 113, DE 2012 
(Complementar)

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal), para incluir as transferências 
voluntárias relativas a ações de combate 
à violência contra a mulher entre aquelas 
que não são passíveis de restrição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 25.  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Para fins da aplicação das sanções 

de suspensão de transferências voluntárias 
constantes desta Lei Complementar, excetu-
am-se aquelas relativas a ações de educação, 
saúde, assistência social e combate à violência 
contra a mulher. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída 
mediante a Lei Complementar nº 101, de 2000, estabe-
leceu uma série de normas legais pertinentes ao con-
trole de contas que contribuíram para promover o equi-
líbrio das contas públicas e, com isso, todos os demais 
avanços econômicos ocorridos no Brasil desde então.

Conforme as disposições da referida lei, o ente 
público que a desrespeitar se sujeita a determinadas 
sanções, entre elas a não transferência de recursos 
públicos de natureza voluntária.

Algumas ações, entretanto, dada sua importância, 
estão excluídas desse rol e os recursos respectivos se-
guem sendo transferidos aos entes públicos, em quais-
quer circunstâncias. A LRF especifica, no §3º do seu 
art. 25, que se excetuam da suspensão de transferên-
cias as ações de educação, saúde e assistência social.

O projeto de lei que ora apresentamos tem o pro-
pósito de incluir entre as ações estatais isentas des-
sas sanções aquelas relativas ao combate à violência 
contra a mulher. Adotados seus preceitos, os recursos 
da União que podem ser objeto de transferências vo-
luntárias a Estados e Municípios e que guardem rela-
ção com essas ações continuariam a ser transferidos 
durante o período em que o ente respectivo for objeto 
de sanção por descumprimento de alguma norma da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Trata-se, portanto, de uma proposição que con-
fere às ações governamentais voltadas ao combate 
à violência contra a mulher a condição de política de 
Estado, a ser mantida independentemente de outras 
questões jurídico-legais.

Pela importância do tema, solicito aos eminentes 
Pares a devida atenção e o criterioso exame do projeto 
que ora apresento, com vistas ao seu aperfeiçoamento 
e sua aprovação. – Senadora Marta Suplicy.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 

(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

Seção III

CAPÍTULO V 
Das Transferências Voluntárias

 Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, en-
tende-se por transferência voluntária a entrega de recur-
sos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
....................................................................................

 § 3o Para fins da aplicação das sanções de sus-
pensão de transferências voluntárias constantes desta 
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a 
ações de educação, saúde e assistência social.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa; e de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 336, DE 2012

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja 
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o presente requerimento encaminhado ao Excelentís-
simo Sr. Ministro de Estado da Previdência Social, para 
que este providencie, no estrito prazo constitucional, 
as seguintes informações acompanhadas:

1) O valor total dos parcelamentos dos débitos previ-
denciários por município brasileiro.

– deste valor, por município, o que cor-
responde a juros e o que corresponde à multa.

– o valor efetivamente pago por município.

2) Quantos municípios parcelaram seus débitos junto 
à Previdência pela Lei 11.960/2009.

– qual o valor total parcelado pela Lei 
11.960/2009 por município.

– deste valor parcelado pela Lei 
11.960/2009, por município, o que corresponde 
a juros e o que corresponde à multa.

– qual valor pago, por município, refe-
rente aos parcelamentos da lei 11.960/2009.

Justificação

O requerimento proposto se justifica, quando con-
sideramos os problemas enfrentados pelos municípios 
brasileiros no que tange ao endividamento junto ao INSS.

Diversos municípios, diante da dívida altíssima e 
do risco de terem a emissão de uma certidão positiva 
de débitos previdenciários, o que tranca o repasse de 
vários recursos, são levados à realização de parcela-
mentos junto à Autarquia Previdenciária Federal, em 
valores não condizentes com a dívida real, especialmen-
te decorrente de incidências indevidas e não expurgo 
de juros e moras, na forma prevista da legislação que 
regulamenta a matéria. – Senador Casildo Maldaner.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão,, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PARECER N° 380, DE 2012

Da Mesa Do Senado Federal, sobre o 

Requerimento n° 81, de 2012, do Senador 

João Vicente Claudino, que solicita informa-

ções ao Ministro de Estado da Educação a 

respeito dos Programas “Mais Educação” 
e “Saúde na Escola”, no Estado do Piauí.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Re-
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gimento Interno do Senado Federal (RISF), o Senador 
João Vicente Claudino solicita informações ao Minis-
tro de Estado da Educação a respeito dos Programas 
“Mais Educação” e “Saúde na Escola”, aplicado em 
escolas do Estado do Piauí.

Na justificação, o autor refere-se a informações 
contraditórias fornecidas pelos órgãos governamen-
tais, de um lado, e pelos atores ligados diretamente à 
esfera educacional local, do outro lado.

Em conformidade com o art. 216, inciso do RISF e 
do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, o requerimento 
foi despachado à Mesa para decisão. O Senhor Presi-
dente desta Casa designou-me relatora da proposição.

II – Análise

A tramitação dos requerimentos de informações 
está regulada pelo art. 216 do RISF e pelo Ato da Mesa 
nº 1, de 2001.

Consoante os citados diplomas legais, os reque-
rimentos de informações formulados nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, serão admissíveis 
para esclarecimentos de qualquer assunto submetido 
à apreciação do Senado Federal ou atinente à sua 
competência fiscalizadora. Ainda como requisito de 
admissibilidade, tais proposições não poderão conter 
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho 
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem 
se dirija. Por fim, lidas na Hora do Expediente, são 
despachadas à Mesa para decisão.

As questões levantadas no requerimento, que 
tratam do Programa Mais Educação, no Estado do 
Piauí, assentam-se, dentre outras, em distintas apre-
ciações sobre a qualidade física das escolas e o atraso 
no pagamento das gratificações dos professores que 
duplicaram suas jornadas de trabalho. Tais assuntos 
possuem, enfatizamos, apreciações contraditórias que 
merecem esclarecimento, mormente por lidar com o 
dinheiro público.

O quantitativo de escolas que funcionam na mo-
dalidade de tempo integral, pelos dados disponíveis 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), não reflete a situação 
apresentada pelo governo estadual, seja em matérias 
jornalísticas em âmbito local, como também na Men-
sagem do governador do Estado do Piauí à Assem-
bléia Legislativa.

Adicionalmente, o requerimento indaga, na úl-
tima questão, se o Programa Saúde na Escola já foi 
implementado no Estado do Piauí e, se foi, com quais 
ações e em quais unidades de ensino.

Sabemos que o Congresso Nacional tem o de-
ver constitucional de zelar – fiscalizando – pela boa 
aplicação dos recursos públicos. E diferentemente não 
poderia ocorrer no tocante à aplicação dessa verba em 
programa federal ligado à esfera educacional.

A proposição sob exame satisfaz os requisitos de 
admissibilidade e não requer informações de natureza 
sigilosa, conforme definido no art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 2001. Com efeito, não se lhe aplica o 
disposto nos arts. 8º e 9º do acima citado Ato da Mesa.

Assim, cabe à Mesa a decisão em caráter ter-
minativo. 

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 81, de 2012 e seu encaminhamento ao Mi-
nistro de Estado da Educação.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão 
sigilo em suas operações ativas e passivas e servi-
ços prestados.
....................................................................................
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PARECER N° 381, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.362, de 2011, do Senador 
Jorge Viana, que requer informações, ao Exmº 
Senhor Ministro da Defesa, sobre as obras 
no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Jorge Viana requer que sejam soli-
citadas ao Senhor Ministro da Defesa as seguintes 
informações, referentes às obras do Aeroporto Inter-
nacional de Rio Branco – Plácido de Castro:

1. problemas detectados pela Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) na pista 
e no terminal do aeroporto, e soluções apresentadas;

2. andamento das obras, discriminando o que já 
foi realizado e o que falta ser executado;

3. prazo previsto para o término de todas as obras;
4. custo das obras já realizadas e previsão das 

despesas futuras;
5. medidas a serem adotadas para a melhoria 

dos serviços oferecidos nas dependências do terminal 
aeroportuário e prazo para sua efetivação;

6. existência de estudo detalhado do sítio aeropor-
tuário, compreendendo aspectos como qualidade do solo, 
abastecimento de água, e ventos dominantes em relação 
ao posicionamento da pista; em caso afirmativo, solicito o 
envio de cópia do referido estudo para o Senado Federal.

II – Análise

O requerimento em pauta dirige-se ao Ministro da 
Defesa, que não é mais a autoridade competente para 
tratar de aeroportos. Desde a edição da Lei nº 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, a matéria está inscrita entre 
as atribuições da Secretaria da Aviação Civil, vincula-
da à Presidência da República. Ademais, a proposição 
apresenta conteúdo idêntico ao do Requerimento nº 
1.377, de 2011, do mesmo autor.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela rejeição do Requerimento 
nº 1.362, de 2011.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER N° 382, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.377, de 2011, do Sena-
dor Jorge Viana, que requer informações, 
ao Exmº Senhor Ministro-Chefe da Secre-
taria de Aviação Civil da Presidência da 
República, sobre as obras no Aeroporto 
Internacional de Rio Branco.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Jorge Viana requer que sejam solici-
tadas ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República as seguintes informações, 
referentes às obras do Aeroporto Internacional de Rio 
Branco–Plácido de Castro:

1. problemas detectados pela Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (IN-
FRAERO) na pista e no terminal do aeroporto, 
e soluções apresentadas;

2. andamento das obras, discriminando o 
que já foi realizado e o que falta ser executado;

3. prazo previsto para o término de to-
das as obras;

4. custo das obras já realizadas e previ-
são das despesas futuras;

5. medidas a serem adotadas para a 
melhoria dos serviços oferecidos nas depen-
dências do terminal aeroportuário e prazo para 
sua efetivação;

6. existência de estudo detalhado do sítio 
aeroportuário, compreendendo aspectos como 
qualidade do solo, abastecimento de água, 
eventos dominante em relação ao posiciona-
mento da pista, em caso afirmativo, solicita o 
envio de cópia do referido estudo para o Se-
nado Federal.

II – Análise

A proposição encontra fundamento no disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, que faculta 
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral encaminhar pedidos escritos de informações a 
Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República.

Atende ainda ao disposto no inciso II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
combinado com o art. 2º, inciso I, do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, segundo os quais os requerimentos de in-
formação não poderão conter pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija.
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III – Voto

À luz do exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 1.377, de 2011.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 383, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento n° 133, de 2012, do Senador Alvaro 
Dias, que requer sejam solicitados, ao Minis-
tro de Estado do Esporte, informações sobre 
o Caderno de Encargos da Copa do Mundo 
FIFA 2014 e o envio de cópia do documento.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, com base no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, e nos arts. 216, inciso 
I, e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento (RQS) nº 
133, de 2012, pelo qual indaga ao Ministro de Esta-
do do Esporte algumas questões sobre o conteúdo 
do Caderno de Encargos (Bid Book) enviado pelo 
governo brasileiro à Federação Internacional de 
Futebol (FIFA) ao ser escolhido país-sede da Copa 
do Mundo FIFA 2014. Requer, ainda, seja solicitada 
cópia integral do Caderno. Também questiona quais 
as garantias dadas pelo governo brasileiro para ha-
bilitar-se a receber o mundial, bem como as feitas 
por aquela Federação.

Na justificação do RQS, o autor destaca a relevân-
cia de o Senado Federal tomar conhecimento dessas 
informações para que haja mais transparência sobre 
encargos e obrigações do Governo Federal para com a 
FIFA para a realização do Mundial de Futebol de 2014.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informações 
a autoridades do Poder Executivo, bem como ao dis-
posto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 133, de 2012.

PARECER Nº 384, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.578, de 2011, de autoria 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-
ria do Senado Federal, que solicita informa-
ções ao Ministro de Estado do Desenvol-
vimento Agrário, sobre assentamentos no 
Município de Buritis, Estado de Rondônia.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), a Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal encami-
nhou à Mesa o Requerimento nº 1.578, de 2011, no 
qual solicita ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), Senhor Afonso Florence, informações 
sobre assentamentos que não se encontrariam plena-
mente regularizados no Município de Buritis, Estado 
de Rondônia e, também, quanto aos processos de de-
marcação de terras em andamento na região.

A matéria foi objeto de apreciação prévia pela 
CRA, que aprovou, em 15 de dezembro de 2011, por 
unanimidade, o Requerimento nº 75, de 2011 – CRA, 
que fundamenta o pedido em análise, e, também, 
encaminha anexa a Carta do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Buritis (RO).

Esse último documento, subscrito pelo Presi-
dente do Conselho, Senhor Amarildo Ribeiro, pelo 
representante da Câmara Municipal no Conselho, Se-
nhor Artur Velmer, e pelo representante do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais no Conselho, Senhor Natal 
Cambuí da Costa, foi que, inicialmente, demandou in-
formações sobre os assentamentos e as providências 
cabíveis quanto a informações sobre demarcação de 
terras no Município.
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II – Análise

A Constituição Federal, de 1988, atribui ao Con-
gresso Nacional competência exclusiva para fiscalizar 
e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Ca-
sas, os atos do Poder Executivo.

Além disso, o Congresso Nacional pode enca-
minhar pedido de informações acerca de matéria de 
grande relevância de quaisquer titulares de órgãos di-
retamente subordinados à Presidência da República.

No caso em tela, trata-se de requerimento de 
informações dirigido ao Ministro do Desenvolvimento 
Agrário para atendimento de demanda do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Buritis (RO) 
apreciada e subscrita pela CRA.

O requerimento atende ao que dispõe o art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 216 
do RISF, obedecendo, portanto, às normas de admis-
sibilidade dos requerimentos de informações a Minis-
tros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I 
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que a matéria 
se encontra entre aquelas em apreciação pelo Con-
gresso Nacional, e mais detalhadamente por aquela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Ao mesmo tempo, não se trata de informações 
de natureza sigilosa, o que exigiria rito de tramitação 
específico. Com efeito, em consonância com o art. 215, 
I, o requerimento depende apenas de decisão da Mesa.

Em suma, em nosso entendimento, a proposi-
ção conforma-se aos dispositivos constitucionais e 
regimentais que disciplinam os pedidos escritos de 
informações a Ministros de Estado e atende ao que 
dispõe o Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela admissibilidade e 
consequente encaminhamento do Requerimento nº 
1.578, de 2011.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 385, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.586, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao Ministro de Estado da Saúde a 
respeito do número de mulheres brasileiras 
afetadas pelo câncer de mama.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamen-
to no art. 50 da Constituição Federal e nos arts. 215 e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nhou a esta Mesa o Requerimento n° 1.586, de 2011.

Por meio do documento, a Senadora solicita in-
formações ao Ministro de Estado da Saúde, nos se-
guintes termos (transcrição literal):

(...) requeiro que sejam solicitadas ao Ministro 
da Saúde as seguintes informações sobre o número 
de mulheres brasileiras que foram afetadas pelo cân-
cer de mama:

1. Qual foi o número de mulheres que anualmen-
te foram afetadas pelo câncer nos últimos cinco anos, 
por Unidade da Federação?

2. Quantos diagnósticos foram realizados, por 
Unidade da Federação?

3. Quantas mulheres sofreram o procedimento 
de mastectomia, por Unidade da Federação, no ano 
de 2011?

4. Quantas mulheres realizaram o procedimento 
cirúrgico de recuperação da mama, por Unidade da 
Federação, no ano de 2011?

5. Quais são os investimentos para esse setor 
no ano de 2012?

6. Qual o montante destinado para o aparelha-
mento de hospitais públicos em 2012, por unidade da 
federação?

Na justificação do requerimento, a Senadora lem-
bra a importância de a questão do câncer de mama 
ser discutida de forma a possibilitar maior participação 
popular nas decisões sobre as políticas públicas e os 
investimentos no setor.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2°, 
garante à Mesa do Senado Federal o direito de en-
caminhar pedidos escritos de informação a Ministro 
de Estado.

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
em seu art. 216, I, especifica que esses pedidos serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto 
atinente à competência fiscalizadora desta Casa.
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O inciso II do art. 216 do RISF enumera as úni-
cas razões para esta Mesa porventura indeferir um 
requerimento de informações: a existência de pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interro-
gação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.

Por não detectarmos nenhuma das ocorrências 
supramencionadas, avaliamos que a proposição obe-
dece aos dispositivos constitucionais e regimentais 
que disciplinam o envio de pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao dispos-
to no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 1.586, de 2011.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 386, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.587, de 2011, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita ao 
Ministro de Estado da Saúde informações 
referentes aos altos índices de câncer de 
colo de útero constatados no Estado do 
Amazonas.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado 
com a alínea a, inciso I, do art. 215, e com o art. 216, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, enca-
minhou a esta Mesa o Requerimento nº 1.587, de 2011.

Por meio do documento, a Senadora solicita in-
formações ao Ministro de Estado da Saúde, nos se-
guintes termos (transcrição literal):

(...) requeiro que sejam solicitadas ao Exmº Sr. 
Ministro de Estado da Saúde as informações abaixo, 
referente aos altos índices de câncer no colo de útero 
constatados no estado do Amazonas, destacando-o 

como o Ente da Federação com o maior índice de in-
cidência deste tipo de câncer.

1. Quais as ações específicas, realizadas por 
esse Ministério para controle e prevenção do câncer de 
colo de útero. Especificar por Unidade da Federação;

2. Existem ações diferenciadas no combate des-
se tipo de câncer para o Estado do Amazonas, onde a 
incidência é a maior do País, tanto na Capital, Interior 
e Região Riberinha?

3. Qual o número de médicos ginecologistas que 
atende a população no Estado do Amazonas e qual a 
necessidade desses profissionais de saúde para que 
esse índice seja reduzido?

4. Quais as principais dificuldades encontradas 
no Estado para prevenção e identificação do câncer de 
colo de útero que influenciam direta ou indiretamente 
nesses índices alarmantes?

Na justificação do requerimento, a Senadora men-
ciona que, recentemente, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) divulgou dados de pesquisa que indicam 
que, no Amazonas, em cada cinco mulheres quatro 
tem câncer de colo de útero, o que ela considera uma 
situação crítica e alarmante, que necessita de inter-
venção urgente do Ministério da Saúde. Além disso, 
menciona ser necessário capacitar o corpo técnico e 
realizar campanhas de conscientização da população.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2º, garan-
te à Mesa ao Senado Federal o direito de encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministro de Estado.

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
em seu art. 216, I, especifica que esses pedidos serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto 
atinente à competência fiscalizadora desta Casa.

O inciso II do art. 216 do RISF enumera as úni-
cas razões para esta Mesa porventura indeferir um 
requerimento de informações: a existência de pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interro-
gação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.

A esse respeito, salientamos que vários trechos 
da justificação do requerimento, sintetizados neste 
Parecer, contêm pedidos de providência. Não obs-
tante, um requerimento de informações não necessi-
ta de justificação, razão pela qual sugerimos que ela 
seja excluída.

Com isso, consideramos que a proposição passa a 
obedecer aos dispositivos constitucionais e regimentais 
que disciplinam o envio de pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como ao dispos-
to no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

Sugerimos, por fim, uma nova redação para o re-
querimento, de forma a escoimá-lo de pequenas falhas 
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detectadas em seu texto e, principalmente, reformular a 
pergunta contida no item 3 para torná-la mais precisa: 
a expressão qual a necessidade desses profissionais 
de saúde pode ser interpretada como aquilo de que 
esses profissionais necessitam; no entanto, parece-nos 
que, na verdade, o que a Senadora gostaria de saber 
é o número de profissionais necessários para atender 
à população do Estado.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 1.587, de 2011, com a seguinte 
redação, excluída a justificação constante da formu-
lação original:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com a alínea a, inciso I, do art. 215 
e com o art. 216, ambos do Regimento Interno do Se-
nado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao Exmº 
Sr Ministro de Estado da Saúde as informações abaixo 
elencadas, referentes aos altos índices de câncer no 
colo de útero constatados no Estado do Amazonas, 
destacando-o como o Ente da Federação com a maior 
incidência desse tipo de câncer.

1. Quais as ações específicas realizadas por esse 
Ministério para controle e prevenção do câncer de colo 
de útero? Especificar por Unidade da Federação.

2. Existem ações diferenciadas no combate a esse 
tipo de câncer para o Estado do Amazonas, onde a 
incidência é a maior do País, tanto na Capital quanto 
no Interior e na Região Ribeirinha?

3. Qual o número de médicos ginecologistas que 
atende à população no Estado do Amazonas e qual 
o número necessário desses profissionais de saúde?

4. Quais as principais dificuldades encontradas 
no Estado para prevenção e identificação do câncer de 
colo de útero que influenciam direta ou indiretamente 
nesses índices alarmantes?

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012. 

PARECER N° 387, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento n° 130, de 2012, do Senador Aécio 
Neves, que solicita informações ao Ministro de 
Estado da Educação a respeito da construção, 
instalação e operação de creches no País.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal (RISF), o Senador 
Aécio Neves solicita informações ao Ministro de Esta-
do da Educação a respeito da instalação, construção 
e operação de creches no Brasil.

Na justificação, o autor refere-se a números de 
creches prometidos pelo Governo Federal, sem que 
uma solução consistente na implantação de creches 
no País tenha, aparentemente, progredido nos últimos 
anos. O autor recorda que em 2011 sequer uma única 
nova creche foi entregue.

Em conformidade com o art. 216, inciso III, do Risf 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, o requeri-
mento foi despachado à Mesa para decisão.

II – Análise 

A tramitação dos requerimentos de informações 
está regulada pelo art. 216 do Risf e pelo Ato da Mesa 
nº 1, de 2001.

Consoante os citados diplomas legais, os reque-
rimentos de informações formuladas nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, serão admissíveis 
para esclarecimentos de qualquer assunto submetido 
à apreciação do Senado Federal ou atinente à sua 
competência fiscalizadora. Ainda como requisito de 
admissibilidade, tais proposições não poderão conter 
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho 
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem 
se dirija. Por fim, lidas na Hora do Expediente, serão 
despachadas à Mesa para decisão.

As questões levantadas no requerimento, que 
tratam da atual situação de atraso em que se encon-
tram as construções de creches no País, são relevan-
tes, pelo déficit significativo dessas unidades e por 
não haver ações concertadas e efetivas que cuidem 
definitivamente do problema.

Estimativas do Ministério da Educação (MEC) dão 
a cifra de 19.766 creches e pré-escolas de construção 
necessária. O assunto é da maior relevância para as 
famílias e até o momento o governo não demonstrou 
que o assunto terá solução no curto e médio prazos.

Sabemos que o Congresso Nacional tem o de-
ver constitucional de zelar – fiscalizando – pela boa 
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aplicação dos recursos públicos. E diferentemente não 
poderia ocorrer no tocante à aplicação dessa verba em 
programa federal ligado à esfera educacional. Ressal-
tamos a importância da construção, instalação e ope-
ração contínua de creches para as nossas crianças.

A proposição sob exame satisfaz os requisitos de 
admissibilidade e não requer informações de natureza 
sigilosa, conforme definido no art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 2001. Com efeito, não se lhe aplica o 
disposto nos arts. 8º e 9º do acima citado Ato da Mesa.

 III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 130, de 2012, e seu encaminhamento ao 
Ministro de Estado da Educação.

 Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 388, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 150, de 2012, em que a 
Senadora Vanessa Grazziotin solicita infor-
mações ao Exmº Ministro da Justiça sobre 
contratos realizados entre indígenas da 
Amazônia e empresas estrangeiras.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin propõe, por in-
termédio do Requerimento de Informação nº 150, de 
2012, e com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, que sejam requeridas informações ao 
Ministro da Justiça sobre notícias de que índios Mundu-
rucus teriam vendido direitos de acesso às terras que 
possuem, bem como à biodiversidade nela existente, 
para a empresa estrangeira Celestial Green Ventures.

São requeridas as seguintes informações:

1. A Funai tem conhecimento de con-
tratos firmados entre indígenas e empresas 
estrangeiras em Jacareacanga, ou qualquer 
outro município em qualquer Estado brasileiro?

2. No caso específico, noticiado pela im-
prensa, é de conhecimento dessa Fundação 

esses contratos, os quais indígenas da etnia 
mundurucu do estado do Pará teriam vendidos 
direitos sobre área em plena floresta amazô-
nica? Caso positivo enviar cópia integral dos 
referidos contratos;

3. A Funai seria responsável por acompa-
nhar e intermediar o estabelecimento dos ter-
mos desses tipos de contrato civil, se existirem?

4. Existem contratos desse tipo registra-
dos na Funai? Ou que a Funai tenha conheci-
mento formal ou esteja informado oficialmente 
de sua existência?

5. Quais são as providências tomadas por 
esta Fundação em relação a esses contratos 
de cessão de direitos da biodiversidade?

6. A Empresa Celestial Green Ventures 
tem algum contrato, convênio ou qualquer ativi-
dade comercial e/ou de serviços com a Funai?

7. A Empresa Celestial Green Ventures 
tem processo(s) protocolado(s) junto à Funai, 
de qualquer assunto?

II – Análise

Compete à Mesa decidir sobre requerimentos de 
informações dirigidos a Ministro de Estado, conforme 
dispõe o art. 216, inciso III, do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF).

O Requerimento encontra fundamento no § 2º do art. 
50 da Constituição Federal e observa os incisos I e II do art. 
216 do RISF, pois envolve matéria atinente à competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional e não contém pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interro-
gação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.

A proposição atende, também, aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado Fe-
deral nº 1, de 30 de janeiro de 2001, que regulamenta a 
tramitação dos requerimentos de informação nesta Casa.

Consideramos a formulação do requerimento sufi-
ciente para a compreensão do teor dos questionamentos, 
de modo que não ofereceremos reparos à redação original.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento nº 150, de 2012.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.
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PARECER Nº 389, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 156, de 2012, em que a Se-
nadora Vanessa Grazziotin requer, nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, informa-
ções ao Ministro do Meio Ambiente – MMA 
sobre contratos realizados entre indígenas 
da Amazônia e empresas estrangeiras.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 156, de 2012, a 
Senadora Vanessa Grazziotin solicita que sejam re-
queridas da Ministra de Estado do Meio Ambiente in-
formações referentes ao fato, noticiado pela imprensa, 
de que índios da etnia Mundurucu teriam vendido à 
empresa estrangeira Celestial Green Ventures direitos 
sobre áreas do Município de Jacareacanga, no Estado 
do Pará. O objeto do contrato seria a garantia à empre-
sa compradora de benefícios sobre a biodiversidade, 
além de acesso irrestrito ao território indígena. Nesse 
contexto, a solicitante requer as seguintes informações:

1. O Ministério do Meio Ambiente – MMA tem 
conhecimento de contratos firmados entre indígenas 
e empresas estrangeiras em Jacareacanga, ou qual-
quer outro município em qualquer Estado brasileiro?

2. No caso específico, noticiado pela imprensa, os 
contratos são de conhecimento desse Ministério, os quais 
indígenas da etnia Mundurucu do Estado do Pará teriam 
vendido direitos sobre área em plena floresta amazônica? 
Caso positivo enviar cópia integral, dos referidos contratos;

3. O MMA seria responsável por acompanhar e 
intermediar o estabelecimento dos termos desse tipo 
de contrato civil, se existirem?

4. Existem contratos desse tipo registrados no 
MMA, ou qualquer órgão de sua estrutura? Ou que o 
MMA tenha conhecimento formal ou esteja informado 
oficialmente de sua existência?

5. Quais são as providências tomadas por esse 
Ministério em relação a esses contratos de cessão de 
direitos da biodiversidade?

6. A Empresa Celestial Green Ventures tem algum 
contrato, convênio ou qualquer atividade comercial e/
ou de serviços com o MMA?

7. A Empresa Celestial Green Ventures tem 
processo(s) protocolado(s) junto ao MMA, versando 
qualquer assunto?

II – Análise

Em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 

é submetido ao exame da Mesa desta Casa o Re-
querimento nº 156, de 2012, da Senadora Vanessa 
Grazziotin.

A proposição encontra fundamento no § 2º do art. 
50 da Constituição Federal. O requerimento está, ain-
da, em conformidade com os incisos I e II do art. 216 
do RISF, pois envolve matéria atinente à competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional e não contém 
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho 
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem 
se dirige.

A proposição atende, também, aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 30 de janeiro de 2001, que regula-
menta a tramitação dos requerimentos de informação 
nesta Casa.

III – Voto 

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Requerimento nº 156, de 2012.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 390, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.562, de 2011, do Sena-
dor Alvaro Dias, que solicita informações 
ao Excelentíssimo Ministro da Educação, 
sobre o vazamento de questões do Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM – 2011.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF), o Senador 
Alvaro Dias apresentou o Requerimento n° 1.562, de 
2011, em que requer que sejam solicitadas informa-
ções ao Ministro de Estado da Educação sobre o va-
zamento de questões do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) de 2011.
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São as seguintes as perguntas apresentadas ao 
Ministro da Educação:

“1. Ao anular as provas somente para os 
alunos do colégio Christus, do Ceará, o MEC 
não ofereceu uma solução local para o que 
pode ser um problema nacional?

2. Que garantias o MEC tem de que não 
houve outros vazamentos localizados em ou-
tras regiões?

3. O MEC não avalia que deveria cance-
lar todas as provas, em respeito ao princípio 
da isonomia?

4. As universidades que usarem o Enem 
2011 como um dos critérios de pontuação não 
estariam, também, se expondo a essa fraude?

5. A afirmação da assessoria do Ministro 
Haddad de que os indícios apresentados pela 
PF não foram considerados fortes o suficiente 
para provocar o cancelamento do exame’ não 
menosprezam o trabalho realizado pela Polí-
cia Federal?”

Em sua justificação, o autor do requerimento se 
refere à quebra de sigilo na última versão do Enem. 
Estudantes do Colégio Christus, de Fortaleza, haviam 
recebido apostilas com catorze testes idênticos aos 
aplicados no exame. Houve o anulamento das questões 
para esses estudantes, mas foi noticiado que alunos 
do pré-vestibular da mesma escola também teriam 
tido acesso a essas questões, sinalizando um vaza-
mento mais amplo do que o admitido pelo Ministério 
da Educação (MEC).

Nos termos do art. 216, inciso do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), a proposição foi 
enviada para deliberação desta Mesa.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta, no âmbito 
desta Casa, os requerimentos de informações, previs-
tos no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, determi-
na, nos incisos I e II, que tais pedidos são admissíveis 
para esclarecimento de qualquer assunto submetido à 
apreciação do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora. Estipula, ademais, que eles não podem 
conter pedido de providência, consulta, sugestão, con-
selho ou interrogação sobre propósito da autoridade 
a quem se dirigir.

A realização do Enem encontra-se sob os cui-
dados do MEC. Desse modo, procede a iniciativa de 
se dirigir ao titular da Pasta em busca de informações 
relacionadas à matéria.

De fato, o “vazamento” de provas do Enem cons-
titui um acontecimento relevante, que precisa ser mais 

bem esclarecido. Milhões de alunos fizeram as pro-
vas e não puderam saber exatamente o que ocorreu 
e quais razões levaram o MEC a tomar as decisões a 
respeito do caso referidas no requerimento em apre-
ço. Assim, as perguntas são procedentes e merecem 
o acolhimento desta Mesa.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, voto pela aprova-
ção do Requerimento nº 1.562, de 2011.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.

PARECER Nº 391, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 71, de 2012, do Senador 
Alvaro Dias que solicita informações ao se-
nhor Ministro de Estado da Defesa sobre 
o Programa Antártico Brasileiro –Proantar.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 71, de 2012, de autoria do Senador 
Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro de 
Estado da Defesa sobre o Programa Antártico Brasi-
leiro – Proantar.

Segundo a justificação da matéria, o incêndio que 
destruiu a estação Comandante Ferraz na Antártica 
serviu para jogar luz sobre os programas de pesquisa 
desenvolvidos pelo Brasil no continente gelado.

De tal modo, ainda de acordo com o autor, o Pro-
grama Antártico Brasileiro (Proantar) tem convivido com 
dificuldades nos últimos anos. As verbas orçamentá-
rias vêm sendo cortadas, os pesquisadores enfrentam 
atrasos nos repasses e a estrutura instalada na região 
polar é inadequada: a concepção da Comandante Fer-
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raz é antiga e os sistemas de energia e de hidráulica 
são ruins, atestam pesquisadores.

Assim, requer sejam prestadas informações, pelo 
Ministro da Defesa, sobre: 1. Qual o volume de recursos 
previstos nos orçamentos destinados ao Programa An-
tártico Brasileiro nos anos de 2003 a 2011? 2. Qual o 
percentual dessas previsões foi efetivamente executado 
em cada um desses anos? 3. Procede a informação 
divulgada pela imprensa de que uma embarcação que 
transportava 10 mil litros de combustível para a base 
científica brasileira Comandante Ferraz naufragou a 
pouco menos de um quilômetro da estação? 4. Qual a 
motivação para se manter o sigilo do episódio? 5. Que 
providências foram tomadas para içar a embarcação 
bem como para bombear o combustível que se encon-
tra no seu interior? 6. A manutenção da embarcação 
no fundo do mar não fere acordos internacionais que 
tratam da proteção ambiental da Antártica? 7. Procede 
a informação de que o navio de apoio oceanográfico 
Ary Rongel - essencial às operações no continente ge-
lado – está quebrado há quase dois meses, no porto 
de Punta Arenas (Chile)? 8. Há outras embarcações 
na mesma situação? 9. Qual a justificativa para a falta 
de estabilidade orçamentária do Proantar?

II – Análise

O Requerimento veio a esta Mesa, com funda-
mento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e nos 
termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa 
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qual-
quer assunto submetido a sua apreciação ou atinente 
à sua competência fiscalizadora, cabendo à Mesa, nos 
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre 
a admissibilidade desses requerimentos.

Em termos gerais, o Requerimento nº 71, de 2012, 
preenche os requisitos previstos no art. 216, I e II, do 
RISF, e no Ato da Mesa nº 1, de 2001, quando solicita 
informações sobre o Proantar. Não trata de pedido de 
providência, consulta, sugestão: conselho ou interro-
gação sobre o propósito do Executivo Federal nessa 
atividade, excetuando nas questões 4 e 9 quando in-
daga sobre as razões da política do setor.

Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir 
seu curso, por se compatibilizar com a tarefa outorgada 
ao Poder Legislativo de fiscalizar, por suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, com as emendas que sugere.

III – Voto

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Re-
querimento nº 71, de 2012, com as seguintes emendas:

EMENDA N° 1

Dê-se à questão nº 4, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 71, de 2012, a seguinte redação:

“4 – Se procedente a informação, quan-
do ocorreu o acidente, qual foi sua causa e o 
custo de resgate dos resíduos?”

EMENDA N° 2

Dê-se à questão nº 9, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 71, de 2012, a seguinte redação:

“9 – Qual é o planejamento orçamentário 
do Proantar para os próximos anos, a consi-
derar os acidentes recentes e a carência de 
recursos para a pesquisa local?”

Sala da Mesa do Senado Federal, 18 de abril 
de 2012.

PARECER Nº 392, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento de Informações nº 97, de 
2012, que requer sejam solicitados ao Se-
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia 
informações sobre investimentos e gestão 
energética no Estado do Amazonas.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com base no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos termos 
dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento 
de Informações nº 97, de 2012, dirigido ao Exmº Sr. 
Ministro de Estado de Minas e Energia, no qual pede 
informações sobre a política de investimentos e a atual 
capacidade de geração e distribuição de energia elé-
trica no Estado do Amazonas.

A Senadora deseja conhecer com maior detalha-
mento o orçamento planejado para os investimentos a 
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serem realizados em geração e distribuição de energia 
elétrica no Estado do Amazonas, até 2014. Preocupa-
da com a instabilidade no fornecimento de energia no 
Estado, ela indaga sobre as medidas saneadoras em 
andamento ou planejadas e as sanções que poderão 
ser impostas à concessionária de energia no Estado.

II – Análise

A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X, 
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva 
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer 
uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo, inclu-
ídos os da administração indireta. Portanto, o Congres-
so Nacional tem o dever constitucional de acompanhar 
a atuação do Ministério de Minas e Energia e cobrar 
das autoridades medidas que favoreçam o desenvol-
vimento dos entes da Federação.

O questionamento em relação aos investimentos 
destinados ao setor elétrico no Estado do Amazonas 
justifica-se pela importância que a capacidade energé-
tica tem para o bem estar social e o desenvolvimento 
econômico do Estado. É importante assegurar que a 
concessionária de energia esteja priorizando os investi-
mentos de forma a eliminar a ameaça de racionamento.

Em conclusão, consideramos que o Requerimen-
to encontra-se de acordo com os dispositivos constitu-

cionais que regem os pedidos escritos de informações 

a Ministros de Estado. O Requerimento atende, tam-

bém, às exigências do art. 216 do Regimento Interno 

do Senado Federal.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela admissibilidade do 

Requerimento de nº 97, de 2012.

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em sua 9ª 
Reunião, realizada no dia 27 de março de 2012, e a 
Comissão Diretora do Senado Federal, em sua 2ª Reu-
nião, realizada no dia 18 de abril de 2012, aprovaram, 
respectivamente, os Pareceres nº 378 e 379, de 2012, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2011. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2011, 
ficará perante a Mesa durante o prazo de cinco dias 
úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
Mesa do Senado Federal, em sua 2ª Reunião, realiza-
da no dia 18 de abril do corrente ano, deliberou sobre 
as seguintes matérias:

– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 1.377, 
1.562, 1.578 e 1.586, de 2011, e dos Requeri-
mentos nº 81, 97, 130, 133, 150 e 156, de 2012, 
de informações, nos termos de seus relatórios; 

– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 1.587, de 
2011, e 71, de 2012, de informações, nos termos 
de seus relatórios, com alterações;

– Pelo indeferimento do Requerimento nº 1.362, de 
2011, de informações;

– Pela aprovação dos Requerimentos nº 140, 141, 
142, 143, 179, 284, 296, 304 e 309, de 2012, de 
tramitação conjunta, de matérias agrupadas da 
seguinte forma:

– Os Projetos de Lei do Senado nº 14 e 17, de 2012, 
passam a tramitar em conjunto e vão às Comis-
sões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle – CMA; e de Assuntos 
Sociais – CAS, em decisão terminativa;

– O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2011, e os 
Projetos de Lei do Senado nº 381, 516 e 565, 
de 2011, passam a tramitar em conjunto e vão às 
Comissões de Assuntos Econômicos – CAE; e de 
Assuntos Sociais – CAS, em decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado nº 357, 389 e 568, 
de 2011, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Assuntos Sociais – CAS; de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa – 
CDH; e de Constituição, Justiça e Cidadania – 
CCJ, em decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado nº 80, 272 e 374, 
de 2003, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Assuntos Econômicos – CAE; 

e de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va – CDH, em decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado nº 704 e 717, de 
2011, passam a tramitar em conjunto e vão às 
Comissões de Infraestrutura – CI; de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle – CMA; e de Assuntos Econômicos – 
CAE, em decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado nº 369 e 552, de 
2011, passam a tramitar em conjunto e vão à 
Comissão de Assuntos Sociais – CAS, em de-
cisão terminativa;

– Os Projetos de Lei nº 399, de 2011, e 15, de 2012, 
passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões 
de Assuntos Sociais – CAS; de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional – CRE; e de Educação, 
Cultura e Esporte – CE, em decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado nº 469 e 634, de 2011, 
passam a tramitar em conjunto e vão às Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; 
de Assuntos Econômicos – CAE; e de Serviços 
de Infraestrutura – CI, em decisão terminativa;

– A Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 
2012, passa a tramitar em conjunto com a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 9, de 2009, 
que já tramita em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Consituição nº 17, de 2007; 12, 20 e 35, 
de 2009; e 31, de 2011. As matérias vão à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

– Pela aprovação do Requerimento nº 125, de 2012, 
que solicita o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 179, de 2006, do Projeto de Lei 
do Senado nº 444, de 2011, para que tenham 
tramitação autônoma. O Projeto de Lei do Se-
nado nº 179, de 2006, retorna à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em 
decisão terminativa. O Projeto de Lei do Sena-
do nº 444, de 2011, retorna às Comissões de 
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle – CMA, em decisão terminativa.

– O Requerimento nº 279, de 2012, do Senador Val-
dir Raupp, de tramitação conjunta, deixou de ser 
apreciado pela Mesa, tendo em vista o Senador 
ter protocolado Requerimento de retirada do Re-
querimento nº 279, de 2012.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 67, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2011.

É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 67/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 18 de abril de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2011, que alte-
ra a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências, para conceder aos portadores 
de xeroderma pigmentoso a isenção de carência para 
a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez, de autoria da Senadora Lúcia Vânia.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Com referência ao Ofício nº 67, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 396, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2012.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – O Sr. Senador Eduardo Amorim e a Srª Sena-
dora 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. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, esta tem sido uma semana 
onde prestei algumas homenagens. Homenagens aos 
50 anos da Unit e aos 60 anos do Colégio Graccho 
Cardoso, duas importantes instituições de ensino no 
meu Estado, Sergipe; e a dois nobres sergipanos, o 
Ministro Carlos Ayres Britto, que hoje toma posse na 
presidência do Supremo Tribunal Federal e a Luiz An-
tônio Barreto, jornalista e historiador, que essa sema-
na despediu-se desta existência, mas que continuará 
vivo por meio do seu legado, e que era filho ilustre da 
cidade de Lagarto.

Lagarto, conhecida como “Cidade Ternura”, com-
pleta amanhã, dia 20 de abril, 132 anos. Localizada no 
centro-sul do nosso Estado é a maior cidade, depois 

da capital Aracaju. Tem na agricultura, na pecuária e 
no comércio, o tripé da economia local. 

O município conta com cerca de sete mil peque-
nas propriedades, nas quais são cultivados: fumo, la-
ranja, mandioca, entre outros. Com várias comunidades 
agrícolas bem alicerçadas, Lagarto não sofre tanto com 
o êxodo rural, graças às suas peculiaridades fundiárias. 
E aqui vale lembrar a importância do Senhor Antônio 
Martins de Menezes, fundador da Colônia treze, que 
através da Cooperativa Mista dos Agricultores, é hoje 
um dos maiores pólos agrícolas de Sergipe.

Mas além dessa atividade, Lagarto possui um ele-
vado potencial pecuário, dispondo de um dos maiores 
plantéis do Estado, com fama nacional; e um comércio 
de bens e serviços em franca expansão. Assim como a 
indústria que desponta como uma das opções de de-
senvolvimento para toda a região centro-sul do estado.

Lagarto é de fato uma cidade ímpar. O seu pro-
gresso reflete o desenvolvimento do município, hoje 
possuidor de grandes empresas, emissoras de rádio, 
faculdade, pólo universitário. Mas, é peculiar também, 
por suas belezas naturais, por suas ruas e praças, por 
sua história, folclore e culinária típica e principalmente 
por sua gente simples e amiga, além de ser berço de 
filhos ilustres, como: Laudelino Freire – sucessor de 
Rui Barbosa, na Academia Brasileira de Letras; Silvio 
Romero e Aníbal Freire, ambos também membros da 
Academia Brasileira de Letras; além de Joel Silveira, 
Dionísio de Araújo Machado, Filomeno Hora, Luis An-
tônio Barreto e tantos outros; 

Tenho uma enorme gratidão ao povo de Lagarto 
que, ano passado, conferiu-me a honra de ser agra-
ciado com a Comenda Daltro. E, por sentir-me parte 
dessa terra e com objetivo de participar de maneira 
efetiva das homenagens pelos seus 132 de emanci-
pação, lançamos o “Projeto Seu Olhar”. Neste projeto, 
os cidadãos de Lagarto estão convidados a fotografar 
seu município a partir do “seu olhar”, da sua maneira 
particular de registrar o dia a dia da sua comunidade. 
As fotos enviadas serão selecionadas divulgadas no 
nosso site e nas nossas redes sociais. Dessa manei-
ra, estimulamos ainda mais o sentimento de LAGAR-
TANIDADE que é tão forte na gente dessa terra, e do 
qual compartilhamos, já que fazemos parte do mes-
mo Estado.

Gostaria de parabenizar a todos os cidadãos 
Lagartenses, por meio do meu grande amigo do par-
tido – PSC, o prefeito Valmir Monteiro e dizer do meu 
entusiasmo com o “Projeto Seu Olhar”, como uma 
forma pessoal de homenagear a cidade de Lagarto e 
valorizar o seu povo.

Muito obrigado.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, a passagem do Dia do Índio me traz 
a esta tribuna, para relatar alguns episódios que ocor-
reram com os índios brasileiros, com destaque, os de 
Roraima, que se tornaram conhecidos, mundialmente 
e que não podem ser esquecidos. 

Mas também, na condição de cidadã, política, 
educadora e moradora de Roraima, falarei de boas 
iniciativas que no Dia do Índio valerão ser celebradas.

Os nossos habitantes nativos, que à época da 
chegada dos europeus ao Brasil, variavam entre 1 
milhão e 10 milhões, foram dizimados ao longo dos 
séculos e hoje são apenas 817 mil indivíduos, que 
representam apenas 0,4% da população brasileira 
(Censo 2010/IBGE).

Estes índios formam 215 povos, que possuem 
180 línguas diferentes. Atualmente estão distribuídos 
entre 688 terras indígenas e algumas áreas urbanas 
– e aqui me refiro apenas aos povos contatados -, os 
índios brasileiros contribuíram diretamente com os as-
pectos culturais diversificados que temos hoje no Brasil.

Porém, toda a contribuição que deram à nossa 
formação, não foi suficiente para que hoje fossem re-
conhecidos como cidadãos com direitos plenos. 

Até os dias atuais, todos lutam, incansavelmente, 
para manter suas tradições culturais, suas etnias, suas 
crenças, suas cores, seus territórios. Muitos deles, in-
clusive, ainda buscam o reconhecimento por parte de 
órgãos oficiais. 

A propósito, o relatório “A Amazônia e os Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio”, que avaliou 
indicadores do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Fran-
cesa, identificou que nestes países, há 1,6 milhão de 
indígenas, de 375 povos e destacou que nem todos 
vivem em territórios reconhecidos.

No caso específico de Roraima, com uma popula-
ção constituída por quase 422 mil habitantes, o Estado 
que aqui represento, tem hoje, mais de 49 mil índios, 
a maioria, ou seja, 41 mil e 425 habitantes vivendo na 
área rural (Censo/2010).

Com 225 mil quilômetros quadrados, Roraima tem 
quase metade dessa área já efetivamente demarcada 
e homologada – que é destinada ao uso exclusivo dos 
povos indígenas.

Estes povos indígenas, que há milhares de anos, 
se estabeleceram ao noroeste do Estado, são: os Inga-
ricó, Patamona, Taurepang, Waimiri-Atroari, Wapixana, 
Waiwaí, Yanomami, Ye´Kuana Macuxi, a mais populosa.

Portanto, represento um Estado que tem 46% de 
sua base territorial demarcada em terras indígenas, com 
12% de população indígena, a maior proporção do país.

De acordo com documento da Hutukara, a mim 
enviado no ano passado, nos últimos anos a presença 
de garimpeiros dentro da Terra Indígena Yanomami, 
por exemplo, cresceu consideravelmente, sem que 
os órgãos governamentais como Funai e Ibama, que 
são responsáveis por resolver tal questão, dessem 
respostas satisfatórias.

Vale informar que a Terra Indígena Ianomami 
possui 96 mil quilômetros quadrados que cobrem os 
estados de Amazonas e Roraima, onde vivem cerca 
de 19 mil indígenas das etnias Yanomami e Ye´kuana. 
Esta terra se estende também pelo território da Vene-
zuela, onde vivem mais sete mil pessoas. 

Nos dois países, a área total chega a 192 mil 
quilômetros quadrados de alta relevância para a bio-
diversidade do planeta, além de abrigar um dos povos 
mais antigos e ainda isolados.

Em discursos já proferidos nesta tribuna, pedi pro-
teção à integridade dos povos indígenas em Roraima, 
especialmente às comunidades Ianomâmi e Ye’kuana. 

Na oportunidade, encaminhei ofícios à Funai, ao 
Ministério da Justiça e à Polícia Federal relatando a 
situação de ameaças e de atividades ilegais, danosas 
aos índios e ao meio ambiente. 

Mas esta luta não é nova. A demarcação e homo-
logação da terra indígena, ocorrida em 1992, não se 
deu de forma tranqüila. Houve muita resistência, prin-
cipalmente, devido à presença de minérios que tornam 
o subsolo da região um dos mais ricos do país, com 
registros de ouro, cassiterita, nióbio e urânio. 

No final de década de 1980, a invasão dessas 
terras por milhares de garimpeiros deixou muitas se-
qüelas para o meio ambiente e para a saúde dos po-
vos indígenas.

Não foi menos traumática a recente demarcação, 
pelo ex-presidente Lula, da Raposa Serra do Sol, uma 
área indígena que ocupa 7,7% da área do Estado e 
abriga 18 mil índios.

A homologação desta demarcação garantiu aos 
índios das etnias Macuxi, Taurepang, Wapixana e 
Ingarikó o seu direito à posse permanente da terra, 
para usufruto exclusivo das riquezas dos solos, rios e 
lagos, de uma área contínua de cerca de 1,74 milhão 
de hectares. 

Esta demarcação representa uma grande vitória 
dos povos indígenas. Mas ainda hoje é uma questão 
polêmica que chama a atenção da opinião pública in-
ternacional.

Acompanho com preocupação a execução das 
políticas públicas junto às comunidades, com relação 
à assistência à saúde, educação, transportes e cria-
ção de meios para sua sobrevivência e, afirmo, com 
pesar, que a situação dos povos indígenas no Brasil 
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faz com que no Dia 19 de Abril não tenhamos muito 
do que nos alegrar. 

No tocante à saúde, por exemplo, o Brasil é um 
dos poucos países que tem um modelo diferenciado. 
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos In-
dígenas assegura aos índios, acesso integral à saúde, 
contemplando especificidades étnicas e culturais. Para 
isso, conta em sua estrutura com 34 Distritos Sanitá-
rios Especiais Indígenas (DSEI). 

Porém, de acordo com relato de lideranças in-
dígenas, a gestão da Fundação Nacional de Saúde 
junto ao DSEI Yanomami, o primeiro do Brasil, tem 
sido um desastre. 

Por este motivo, lideranças exigiram a implanta-
ção e o efetivo funcionamento da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena, em substituição à Funasa e que 
vem fazendo a sua parte. 

Não por acaso, o Ministério Público Federal em 
Roraima acaba ingressar com ação civil pública com 
pedido de liminar visando determinar à União, o res-
tabelecimento imediato do fornecimento de medica-
mentos aos indígenas nos polos bases dos DSEI’s 
Leste e Yanomami e à Casa de Assistência ao Índio 
em Roraima. 

Tal ação requer também, a reforma do prédio da 
CASAI, de Boa Vista e o plano de reforma e melhoria 
dos polos bases já existentes, de modo a oferecer o 
mínimo de salubridade aos indígenas e os profissio-
nais de saúde.

Diante de cenários assim, fica, no mínimo, des-
confortável sabermos que aqueles que nos deram ori-
gem, continuam a assistir indignados, a morte de suas 
crianças, mulheres e idosos, simplesmente pela falta 
de tratamento adequado, pela dificuldade de acesso 
ao atendimento na rede hospitalar, para a prevenção 
e o tratamento das enfermidades. 

Com referência à área de educação indígena, 
desde o século XVI, O Brasil tem ofertado programas 
de educação escolar às comunidades indígenas pau-
tada pela civilização e integração forçadas dos índios 
à sociedade nacional sem o devido respeito a suas 
culturas. 

Por esta lógica, a tônica foi uma só: a negação da 
diferença, junto com a afirmação da assimilação dos 
índios, transformando-os em algo diferente do que eram. 

Nesse processo, a instituição da escola entre 
grupos indígenas serviu de instrumento de imposição 
de valores alheios e negação de identidades e cultu-
ras diferenciadas.

Mas nem tudo permaneceu como sempre esteve. 
Por força da luta e das manifestações das organiza-
ções indígenas, muita coisa mudou, principalmente na 
legislação sobre educação. 

Sintoma dessas mudanças, é o fato de que, exis-
tem atualmente, no Brasil 2.324 escolas funcionando 
nas terras indígenas, que atendem 164 mil estudantes. 

Nestas escolas trabalham cerca de 9.100 profes-
sores, dos quais, 88% são indígenas, o que é um fato 
histórico. Há, também, 1.083 escolas que são vincula-
das diretamente às Secretarias Estaduais de Educação. 

Outras 1.219 escolas, principalmente nos estados 
do MT, MS, AM, PA, PR, BA, PB e ES, são mantidas 
por Secretarias de Educação de 168 Municípios.

Existem ainda algumas escolas indígenas man-
tidas por entidades religiosas e por projetos especiais, 
como da Eletronorte. 

Em Roraima, estas mudanças colocam o Estado 
em primeiro lugar entre aqueles que privilegiaram a 
educação indígena, valorizando a cultura dos povos. 

Por meio de Convênio estabelecido com a Uni-
versidade Federal de Roraima, foi criado o Núcleo 
Insikiran de Formação Superior Indígena, o primeiro 
curso superior indígena do Brasil, 

criado em dezembro de 2001, com o objetivo de 
promover e incentivar a formação de estudantes indí-
genas na Universidade Federal de Roraima.

Com modéstia, posso afirmar que, por força da 
organização dos povos indígenas, a Educação Indígena 
em Roraima tem sido referência para a implementa-
ção de políticas educacionais voltadas às populações 
indígenas em outros estados do País. 

Ainda falando sobre o que vem dando certo na 
vida daqueles povos que influenciaram a nossa cultura, 
destaco o Programa Nacional de Gestão Ambiental e 
Territorial, que se insere como mais uma ferramenta de 
diálogo e de construção de um novo Brasil, no qual os 
povos indígenas são respeitados, valorizados e podem 
exercer com plenitude sua cidadania.

A transformação da Comissão Nacional de Política 
Indigenista em um Conselho com maior poder de arti-
culação e decisão é outra conquista que vale registro.

O reconhecimento do direito dos povos indígenas 
de se desenvolver econômica e socialmente, de forma 
justa, sustentável e duradoura é outra grande perspectiva.

Neste sentido, no presente momento, os povos 
indígenas de Roraima também discutem um projeto de 
desenvolvimento sustentável, que lhes garanta igual-
dade de oportunidades, assim como trabalho e condi-
ções para aumentarem a produção que desenvolvem 
na agricultura familiar. 

A partir deste projeto os povos de minha terra, 
defendem mais assistência técnica, incentivo, financia-
mento e políticas públicas, entre outros benefícios que 
precisam ser destinados às comunidades indígenas.

Encerro meu pronunciamento alusivo ao Dia do 
Índio, ressaltando que, as tintas que colorem os po-
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vos indígenas brasileiros são também as cores que 
embelezam e alegram o nosso povo, formando nossa 
diversificada e exuberante cultura nacional. 

Assim sendo, pensemos em entoar o canto do 
multiartista pernambucano, Antônio Nóbrega: 

“Sou pataxó, / Sou xavante e Cariri, / Ia-
nomami, sou Tupi / Guarani, sou carajá. / Sou 
Pancararu, /Carijó, Tupinajé, / Potiguar, sou 
caeté, / Ful-ni-ó, Tupinambá.”

Nesta composição popular, permito-me acrescen-
tar que, do outro lado da linha do equador, também sou: 

Ingaricó/ Macuxi / Waimiri-Atroari / Wa-
pixana / Patamona / Taurepang / Waiwaí / 
Ye´Kuana e Yanomami. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – Nada mais havendo a tratar, vou declarar 
encerrados os trabalhos desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 
minutos.)

ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2012

Ata Circunstanciada da 2ª Reunião de 2012, con-
vocada para 12 de abril de 2012, quinta-feira, às 10h, 
na Sala nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada à 
designação do relator da Representação nº 1, de 2012.

Estiveram presentes os (as) Srs. (as) Senadores 
(as) membros do Conselho:

PMDB

Renan Calheiros Romero Jucá

PT

Humberto Costa Wellington Dias
José Pimentel

PSDB

Mário Couto Cyro Miranda

PTB

Gim Argello

DEM

Jayme Campos

PR

Vicentinho Alves

PDT

Acir Gurgacz

PSB

Antonio Carlos Valadares

Corregedor

Vital do Rêgo (PMDB)

Esteve presente o Sr. Senador membro Suplente 
do Conselho: Walter Pinheiro.

Estiveram presentes também os (as) Srs. (as) 
Senadores (as) não membros do Conselho: Pedro Si-
mon, Pedro Taques, Demóstenes Torres, Aloysio Nu-
nes, Alvaro Dias e Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 2ª Reunião de 2012 do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar do Senado Federal, convocada, 
conforme estabelecido na 1ª Reunião do Colegiado, 
para sorteio do relator da Representação nº 1, de 2012.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Ainda não terminei, Sr. Senador.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) –Inicialmente, submeto à aprovação 
do Plenário a Ata circunstanciada da 1ª Reunião des-
te Conselho, realizada em 10 de abril de 2012, cujas 
cópias se encontram sobre as bancadas.

Os Srs. Senadores que aprovam a Ata permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovada, a Ata vai à publicação.
Pela ordem, deseja falar o Senador Demóste-

nes Torres.
Com a palavra V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho pela pri-
meira vez ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
nesta legislatura, já com o meu procedimento instalado, 
não para levantar uma questão de ordem. Não estou 
aqui para questionar qualquer ato que tenha tomado o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; apenas para 
fazer um alerta sobre procedimento, sobre Regimen-
to e dizer que, em nenhum momento, me aproveitarei 
de qualquer atitude que não tenha sido feita dentro 
do Regimento. Tanto é que, já adianto, me considero 
notificado desde ontem, e aos prazos eu obedecerei, 
independentemente do que eu disser neste instante.

Sr. Presidente, eu fiz um estudo no dia de ontem 
– e até liguei para V. Exª parabenizando V. Exª por ter 
assumido a Presidência. Considero V. Exª um homem 
correto, íntegro, como todos os demais membros des-
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(Inicia-se a sessão às 9 horas e 17 mi-
nutos e encerra-se às 11 horas e 36 minutos.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 107, 
de 2010 – Complementar, do Senador Demóstenes 
Torres, que modifica a redação do inciso II do art. 14 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, para as-
segurar a imunidade de impostos às instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
quando realizarem doações no exterior, nos limites e 
condições que especifica, e dá outras providências.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 13/2012/MPV-564

Brasília, 12 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 564, 
de 2012, foi instalada em reunião realizada nesta data, 
com a eleição do Senador Wellington Dias para Pre-
sidente, e designado o Deputado Danilo Forte para 
Relator da matéria. A eleição para Vice-Presidente e 
designação do Relator Revisor ocorrerão na próxima 
reunião.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-
les, Presidente Eventual.

Ofício nº 14/2012/MPV-563

Brasília, 12 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 563, 

de 2012, foi instalada em reunião realizada nesta data, 
com o seguinte resultado:

Presidente: Deputado Newton Lima
Vice-Presidente: Senador Acir Gurgacz
Relator: Senador Romero Jucá
Relatora Revisora: Deputada Rebecca Garcia
Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-

les, Presidente Eventual.

Ofício nº 18/2012/MPV-564

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhora Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na qualidade 

de Presidente da Comissão Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória nº 564, de 2012, designei o Sena-
dor Eunício Oliveira para Relator-Revisor da matéria.

Respeitosamente, Senador Wellington Dias, 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O primeiro orador inscrito da sessão desta ma-
nhã é o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, pre-
zados Senadores e Senadoras, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, prezados telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, moradores do Distrito Fe-
deral, Brasília faz 52 anos em estado de alerta. Erros 
acumulados, omissões estabilizadas, heranças maldi-
tas ou benditas, não importa enumerar as razões do 
desequilíbrio. Já temos diagnósticos suficientes para 
tomar decisões mais estruturais. Já sofremos o bastan-
te para saber o que não é para fazer, mas não temos 
certezas absolutas, infalíveis, do que deve ser feito.

O que importa é que a aniversariante receba 
choques de gestão e medidas extraordinárias admi-
nistrativas, mas não falte nunca o sentimento profundo 
de amor pelo que esta cidade significa. O que a Ca-
pital do Brasil significa na transição do país-território 
ao estágio pleno de ser nação. Onde os governantes 
sejam estadistas. Onde habitantes sejam cidadãos. 

Ata da 64ª Sessão, Não Deliberativa 
 em 20 de Abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Ana Amélia e do Sr. Mozarildo Cavalcanti
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Onde locais aconteçam como lugares de referência 
para a vida e a história.

Brasília sempre estará sob impasse por estar na 
encruzilhada das contradições macronacionais e não 
ser uma bolha artificial do conjunto nacional e mun-
dial. A cidade cresce na tensão. A cidade sempre vai 
ferver em vias e desvios por estar no centro das ques-
tões brasileiras que não são estáveis e estão longe do 
equilíbrio social de justiça e fraternidade. 

Mas a cidade se fortalece na adversidade, como 
já escreveu o querido poeta da cidade TT Catalão:

Vento contra é pra voar mais alto 
mais forte mais bonito mais leve, 
vento contra é pra sair do chão e dar o salto 
mais solto mais longe menos breve; 
vencer a gravidade dos graves, 
instalar a gravidez do voo sobre os entraves 
vento contra é pra voar sem rumo 
mesmo que a linha nos ensine o valor 

do prumo... 
É um apelo que envolve forças da sociedade e 

instrumentos institucionais de governo. Se hoje Brasília 
se encontra em processo acelerado de colapso, se o 
esforço do governo é reconhecido em poucos campos 
e não tem melhor sucesso em outros, isso comprova 
a urgência de uma retomada da própria reinvenção da 
cidade a partir de seus fundamentos de criação. Algo 
além do envolvimento técnico, administrativo e político.

Há um conjunto de emergências exigindo sensi-
bilidade extraordinária. A cidade quer aquele algo mais 
revestido de razão e paixão, o que contenha o fio con-
creto das análises sem a perda do brio comprometido, 
para que as decisões sejam mais inteiras, mais plenas 
e próximas da complexidade que uma cidade fora do 
padrão como esta merece.

Nos anos pioneiros da construção, havia essa pul-
sação conhecida como “espírito de Brasília” e, depois, 
como “ritmo de Brasília” para demonstrar na prática o 
que aquele espírito, simbólico e mobilizador, era capaz.

Temos hoje, obviamente, outra configuração so-
cial, política e econômica. A escala dos problemas e 
o fluxo das demandas são muito mais densos e pe-
culiares ao nosso tempo. Também perdemos aquela 
inocência impulsionadora, que hoje se degenera pelo 
descrédito, principalmente nas práticas de corrupção, 
nas manipulações de propaganda e mídia e nos fal-
sos profetas.

A febre mobilizadora dos anos 60 precisa voltar 
em sua essência. Terá outra linguagem, outra forma, 
outros atores, outras frentes de revitalização, mas na 
base estará sempre a decisão de não permitir que o 
sonho original seja citado apenas como vaga lembran-
ça de uma utopia abortada.

Retomar essas forças não mais para uma cons-
trução física da maquete que precisava ser erguida; 
mas para uma radical reinvenção da cidade em todos 
os seus fundamentos fundadores.

O espírito de Brasília, como foi imortalizado, tan-
to no suor e sacrifício dos trabalhadores candangos, 
como em pensadores, artistas e políticos, é a marca 
do empenho sem trégua para estabelecer o bem pú-
blico como base da democracia.

O espírito de Brasília foi e será sempre cons-
truído no cotidiano e em pacto da argamassa gerada 
pela justiça. Espírito de fibra, espírito de luta e espírito 
de ética costurada na vida. Ética, sim, ilusão de óti-
ca, não! Não apenas uma bandeira que se desgasta 
quando os discursos perdem a referência. Quando 
atos desmentem a oratória oca e oportunista é sinal 
de que atingimos o mais grave estágio da ruptura: a 
perda de credibilidade.

Acontece que crédito a gente recupera com me-
didas razoavelmente simples, já a credibilidade exige 
mudanças na raiz, nos valores, no próprio espírito que 
determina a lógica das ações.

O espírito de Brasília que incendiou corações 
e mentes há 50 anos exigia a atitude comprometida 
de autoridades refletidas em profunda credibilidade e 
esforço de doação. Continuavam humanas, frágeis, 
cometeram erros, avaliaram mal certas situações, 
foram até mesmo, algumas vezes, incompetentes na 
prevenção de outras, mas havia um anseio que se 
comprometia com o melhor, o mais justo, o mais cer-
to e, assim, que soubesse corresponder à criação de 
um outro Brasil soberano em sua pluralidade cultural, 
política e econômica.

Isto Brasília trouxe para o Brasil. Sair do complexo 
de vira-latas, como escreveu o dramaturgo Nelson Ro-
drigues, era assumir uma nova atitude perante o mun-
do sem perder a singular pluralidade da mestiçagem 
brasileira. Por isso JK tinha Brasília como metassín-
tese. Por isso o crítico Mario Pedrosa e o antropólogo 
Gilberto Freyre projetavam Brasília além da geografia, 
da arquitetura e do urbanismo: era a provocação maior 
de uma nação que se fazia enquanto construía.

Esse espírito de Brasília precisa voltar, na escala 
e na leitura coerente com os tempos atuais, não por 
saudosismo ou folclore, mas pelo risco de perdermos 
a capacidade de resistir e nos recompor.

Esse aprendizado a cidade extraiu da própria 
flora singular do Cerrado: guardar água para o tempo 
seco, brotar quando todos a julgavam extinta, renovar 
onde a maioria desistiu, sabedoria de quem precisa 
enfrentar dificuldades e encontrar saídas originais no 
melhor signo da proposta de Lucio Costa – ousadia, 
invenção e coragem para prosseguir.
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Creio fortemente que esse espírito candango da 
reinvenção da cidade não abandonou o brasiliense. Sen-
timos hoje a manifestação viva dos que não se entrega-
ram e ainda lutam para melhorar nossas instituições e 
diminuir o injusto desnível social em que acessos são 
limitados e o crescimento pessoal e econômico só fa-
vorece a quem já esteja incluído no processo.

Temos provas, todo dia, do brasiliense comum 
continuando a construção da cidade para que seus 
benefícios não sejam só para alguns, mas se reali-
zem em todos.

Um novo espírito da cidade exigiria mais do que 
a revisão de conceitos. Bastaria revisitar o que foi pac-
tuado e cumprir o prometido.

Brasília se oferece em busca de reconciliação com 
um tempo em que cada um se sinta realmente partici-
pante, ativo e capaz de dar as respostas eficazes que 
esse novo tempo exige. E assim virá esse novo tempo.

Momentos especiais exigem respostas originais 
e pessoas extraordinárias, pois habitamos não só um 
conjunto geográfico, artístico, socioeconômico, político 
e administrativo. Somos muito mais do que política e a 
divisão que ela representa. Somos a soma de vários 
brasis, de vários sonhos, de várias mentes que se uni-
ram por um novo projeto de país.

Se Brasília é um avião ou uma borboleta, como 
disse Lucio Costa, chegou a sua hora de alçar voos, 
de se libertar dos casulos, de se transformar profunda-
mente para se tornar o que de fato veio ser neste País.

Somos as asas de nossa cidade em nosso zelo, 
nosso carinho e nossa paixão por Brasília, em cada 
modo de senti-la, por cada meio de vivê-la, por cada 
jeito de amá-la.

Parabéns, Brasília!
Um dia seu amor nos deu a vida. Agora o nosso 

amor lhe fará mais viva.
Viva esta cidade que continua viva!
Ouço, com prazer, V. Exª, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 

– Esperei V. Exª terminar, porque não queria interrom-
per o brilhante raciocínio e a homenagem que presta 
a Brasília. Como homem da Amazônia, quero dar o 
meu testemunho da importância que foi Brasília para 
o Brasil, mas especialmente para o Centro-Oeste e 
para a Amazônia. Juscelino teve uma visão – dizer de 
estadista é pouco – de interiorizar o Brasil. Lembro que 
quando um certo Presidente assumiu a Presidência 
disse que a rodovia Belém-Brasília era para onças. 
No entanto, graças a essa rodovia, hoje a região Nor-
te está integrada ao resto do Brasil. Já temos outras 
rodovias, mas naquela época era a espinha dorsal. E, 
sem ser brasiliense, fico chocado quando vejo, na te-
levisão ou nos jornais, o comentário como se Brasília 

fosse a sede dos corruptos. Esquecem que de Brasília, 
aqui, só temos três Senadores e oito Deputados Fe-
derais. Os outros são mandados pelos Estados onde 
são eleitos. Então, não gosto dessa pecha. Quero dizer 
que Brasília representa realmente uma síntese deste 
País. Temos brasileiros de todos os rincões aqui, tra-
balhando, residindo, como temos gente de todos os 
países. Aqui estão as embaixadas. Então, a concepção, 
na época, de Juscelino Kubitschek de trazer a Capital 
para cá, embora estivesse prevista na Constituição 
anteriormente, foi um gesto fundamental. Apesar dos 
problemas que V. Exª, que é conhecedor, coloca, tenho 
muito fé de que vamos suplantá-los. Digo nós porque 
não se trata de uma preocupação que deve ser só dos 
parlamentares de Brasília, mas de todos os parlamen-
tares do Brasil, afinal se trata da Capital da República, 
a Capital de todos os brasileiros. Eu quero, portanto, 
por intermédio de V. Exª, cumprimentar todos os bra-
silienses aqui nascidos e aqueles que para cá vieram. 
Não é à toa que Brasília é patrimônio da humanidade, 
não só pela beleza arquitetônica, mas muito mais pela 
parte humana que existe em Brasília. Como médico, 
acho que os erros, as doenças que possamos estar 
sofrendo agora são perfeitamente sanáveis, e tenho 
certeza de que V. Exª será um dos grandes operadores 
dessa mudança. Parabéns.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo, fico mui-
to honrado por ser aparteado, neste pronunciamento 
que faço em homenagem à nossa cidade, por V. Exª, 
que é um morador desta cidade e por ela muito queri-
do. Digo sempre, Senador Mozarildo, que Brasília é o 
Brasil exacerbado. Temos aqui todas as qualidades do 
Brasil, deste País maravilhoso, deste País diverso cul-
turalmente, diverso biologicamente, mas aqui também 
temos os graves problemas, de forma contundente, e 
diferenças sociais e regionais que temos em nosso País.

Mas, efetivamente, se há algo positivo que Brasília 
produziu foi exatamente a conquista desse interior do 
Brasil. Até a construção de Brasília, o Brasil vivia de 
costas para o seu interior. Toda a ocupação se dava 
apenas no litoral brasileiro. E Brasília propiciou o de-
senvolvimento de toda a região Centro-Oeste, propi-
ciou a integração com a região Norte do Brasil, e o 
que precisamos fazer hoje, efetivamente, é resgatar o 
papel estratégico de Brasília.

Brasília deve ser vanguarda de um novo modelo 
de desenvolvimento, de uma nova postura das institui-
ções. Esta cidade passa, já há alguns anos, por uma 
crise profunda, mas é na crise que estão os elemen-
tos para a construção de uma nova cidade, de uma 
nova sociedade e de um novo país. E Brasília tem uma 
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responsabilidade muito grande na construção de um 
novo país.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Caro Senador Rodrigo, a Mesa se associa às 
homenagens à nossa capital, 52 anos, uma jovem se-
nhora. Brasília é um verdadeiro cadinho, são muitos 
brasis dentro de Brasília. 

A cidade sofre os mesmos dilemas no atendimen-
to à saúde, à segurança e ao transporte, a logística 
da mobilidade urbana numa cidade inteiramente pla-
nejada. Surpreende muita gente que hoje tenhamos 
congestionamentos tão grandes quanto São Paulo, 
por exemplo, que é a grande metrópole brasileira. E, 
no entanto, esta cidade consegue sobreviver por conta 
do seu povo, povo que veio do meu Rio Grande, que 
veio do Nordeste, que veio de Minas Gerais, que veio 
do Norte, povo que veio do centro e que aqui acabou 
mostrando sua validade.

Não importa discutir o preço que o Brasil pagou 
para ter Brasília, ocupando e desbravando o Brasil 
central. O fato é que o sonho sonhado há muitas déca-
das e realizado com maestria por Juscelino Kubistchek 
acabou mostrando que valeu à pena o custo pago para 
trazer Brasília para onde ela está hoje.

Então, eu queria felicitar V. Exª, um Senador do 
Distrito Federal comprometido com as causas princi-
pais. Brasília já mostrou ao Brasil que é possível ter 
um trânsito civilizado, que é possível respeitar as fai-
xas de segurança e que é possível também reencon-
trar seu caminho, fora desse que está preocupando, 
assustando e alarmando muito os Senadores que re-
presentam a cidade.

Eu, assim como o Senador Mozarildo, que mo-
ramos no Lago Norte – eu, há trinta e quatro anos, e 
o Senador Mozarildo, imagino, o mesmo tempo – te-
mos um carinho muito grande por esta cidade. Eu a 
defendo sempre, quando ela é atacada por várias das 
coisas que ela não merece, porque, mais importante do 
que algum grupo de elite que não esteja trabalhando 
corretamente, o povo merece ser respeitado, porque 
o povo daqui trabalha com honestidade para fazer a 
cidade cada vez maior, cada vez mais bonita.

Cumprimentos a V. Exª e, em seu nome, cumpri-
mentamos todos os três Senadores do Distrito Fede-
ral pelos 52 anos da nossa querida Brasília, a Capital 
Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, V. Exª 
que preside esta sessão. V. Exª é também uma pessoa 
muito querida em Brasília, uma brasiliense.

Na verdade, o Distrito Federal é a única unidade 
da federação que tem 81 Senadores, porque, aqui to-

dos são moradores de Brasília e nós somos a capital 
de todos os brasileiros.

Eu tenho 52 anos de idade, a mesma idade de 
Brasília. Eu só não fiz nascer nesta cidade. Cheguei aqui 
com poucos meses de idade, ainda na inauguração de 
Brasília, e vi essa cidade se transformar. Brasília era 
uma cidade vermelha, Senador Mozarildo, vermelha 
de barro e, na época da chuva, vermelha de poeira. 
Na época, os primeiros souvenires de Brasília eram 
uns vidrinhos com poeira, as pessoas colocavam a 
poeira de Brasília para mostrar onde seria construída 
a capital do Brasil.

Brasília se transformou, tornou-se uma cidade 
verde, uma cidade-parque. E, ainda esta semana, 
recebi uma amiga de Londres e fiz questão de andar 
com ela, para que ela compreendesse o que é a con-
cepção urbanística de Brasília. Brasília é a única cida-
de em que a gente sai de um apartamento, todos os 
prédios de pilotis, e não tem uma rua. Você vai a um 
comércio, você vai a uma escola sem atravessar uma 
rua sequer, andando nos passeios, entre árvores. Nós 
somos uma cidade-parque.

Mais do que nunca, nós precisamos revisitar a 
Universidade de Brasília – e faremos uma homena-
gem aqui, segunda-feira, à Universidade de Brasília, 
que completa 50 anos. Brasília precisa ser revisitada 
também no seu projeto original educacional, que era 
de educação em tempo integral, com escolas classes, 
escola parque. Fiz questão de levar essa amiga para 
conhecer a escola onde eu estudei, onde meus filhos 
estudaram: a Escola Classe 206 e a Escola Parque, 
onde, no contraturno, nós tínhamos aulas de arte, de 
música, de educação física, efetivamente promovendo 
educação em tempo integral, que é um grande desafio 
para o Brasil.

Nós precisamos resgatar os conceitos, os princí-
pios que nortearam a construção de Brasília, fruto da 
inovação, da inventividade. Por isso, Brasília é Patri-
mônio Cultural da Humanidade, porque é uma cidade 
extremamente singular. Não existe nenhuma cidade, no 
mundo, parecida com Brasília. Ela foi uma afirmação 
da inventividade brasileira. Nós não quisemos copiar 
nenhum outro país. Nós aqui juntamos o que havia de 
mais talentoso naquele momento – Juscelino Kubits-
chek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, 
Athos Bulcão, Burle Marx, Bernardo Sayão e vários, 
milhares de candangos de todos os recantos deste 
País – para construir a Capital.

Tenho certeza de que todos que estão aqui, os 
que estão me ouvindo e os que estão em casa sa-
bem desse sentimento, porque o brasiliense tem um 
profundo amor por esta cidade, um profundo carinho 
por esta cidade. Porque nós sabemos que Brasília foi 
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generosa com todos nós e que precisamos retribuir 
com muito trabalho, com muita dedicação e com mui-
to compromisso toda a generosidade que esta cidade 
nos ofereceu ao longo das nossas vidas. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RR) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg. 
O Próximo orador inscrito é o Senador Mozaril-

do Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, do 
nosso glorioso Rio Grande do Sul, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, eu tenho já feito alguns pronunciamentos 
aqui a respeito dos péssimos serviços que prestam as 
operadoras de telefonia neste País. E se é ruim aqui 
em Brasília, se é ruim no Rio de Janeiro, imagine, Se-
nadora Ana Amélia, lá no meu Estado de Roraima! 

E é tão impressionante ver como o descaso das 
operadoras é tamanho e a falta de fiscalização por 
parte da Anatel maior ainda, que eu resolvi voltar a 
esse tema inclusive aqui mostrando.

Eu estava em Roraima durante um período e veri-
fiquei que a Internet ficou fora do ar durante quase um 
dia inteiro. Isso afeta, hoje em dia, a todos, desde os 
bancos, o comércio, os jornais, até o cidadão comum. 

Mas não é só a Internet, não. A telefonia móvel 
é de péssima qualidade, a ponto, Senadora, de, por 
exemplo, eu ligar para o meu filho – não há como me 
enganar com o telefone do meu filho – e ouvir uma 
mensagem dizendo: “Esse telefone não existe”.

Quer dizer, a propaganda que sai na televisão é 
propaganda enganosa, de que você vai ter pacote tal, 
por preço tal, com Internet rápida, com ligação rápida, 
e isso não acontece.

Eu fiz, no dia 13 de fevereiro, quando eu me 
encontrava lá, um ofício para o gerente de Relações 
Institucionais da Oi, nos seguinte termos:

“Ao cumprimentá-lo cordialmente, gos-
taria de merecer a especial atenção de Sua 
Senhoria no sentido de fornecer informações 
sobre os serviços de telecomunicações ofere-
cidos por esta renomada Empresa [renomada 
é uma questão de gentileza] dentro do Estado 
de Roraima, bem como informar o motivo da 
suspensão dos Serviços de Internet – Ban-
da Larga [que a Oi diz explorar lá], desde as 
23:00hs, de ontem [portanto, desde o dia 12].”

E aí recebo a resposta no dia 16, pelo menos 
datada do dia 16, nos seguintes termos:

“Sr. Senador, acusamos o recebimento 
do ofício em referência encaminhado à nossa 
Representação Institucional em Boa Vista–RR, 

sobre o qual tomamos providências para le-
vantamento das informações necessárias, em 
resposta aos vossos questionamentos.

De fato, em 13/02/2012 [13 de feverei-
ro], nossos serviços de dados sofreram uma 
interferência técnica relevante, provocando a 
interrupção dos mesmos, relativos à internet 
na região de Boa Vista–RR.

Tratou-se de problemas em nossos cir-
cuitos de transmissão, localizados na região 
central de Fortaleza–CE [vejam bem, lá no 
extremo Norte do País, lá onde fica o monte 
Caburaí, que é o verdadeiro extremo Norte 
do País, nós dependemos de uma central que 
fica em Fortaleza, no Nordeste], que atende 
os clientes do Estado de Roraima.

Por tratar-se de um reparo de ordem com-
plexa envolvendo a rede fora do Estado de Rorai-
ma, essa anormalidade, que iniciou-se às 12:00h 
daquele dia, foi tratada pelo nosso corpo técnico 
e normalizada gradativamente, tendo sido regu-
larizada por completo às 18:00h da mesma data.

Esperando haver atendido o que foi soli-
citado em vosso ofício, reafirmamos o compro-
misso da Oi com o aprimoramento da qualidade 
dos nossos serviços à população do Estado 
de Roraima, que tem em V. Exª um dos seus 
mais altos representantes”.

Ora, Senadora Ana Amélia, a par do “tecniquês” 
usado aqui na resposta e da gentileza com relação à 
minha pessoa, o certo é que a Oi usa, por exemplo, uma 
linha de fibra ótica que vem da Venezuela para levar a 
banda larga a Manaus, passa por dentro de Roraima, 
mas atende muito bem Manaus, no Amazonas, e não 
atende Roraima. Talvez porque sejamos poucos habi-
tantes. Talvez porque sejamos poucos. Mas, ora, qual é 
o objetivo de uma operadora que tem uma concessão 
pública para explorar essa questão? Ou, como disse 
uma vez um diretor da Anatel, com quem conversei, 
vamos dizer, assim, no linguajar jornalístico, como se 
diz, em off, e esta reclamação já vem de anos: “Senador, 
quando foi feita a privatização das telecomunicações 
no Brasil, as operadoras que vieram para cá trouxeram 
a sucata que existia na Europa e nos Estados Unidos, 
enfim, nos países desenvolvidos, para cá.” 

Agora, V. Exª imagina, Senadora Ana Amélia, se 
trouxeram a sucata para o Brasil, que sucata devem 
ter levado para a Amazônia? Que sucata devem ter 
levado para Roraima? Porque é lamentável mesmo.

E recebi dos moradores do Município de São 
Luiz, lá no meu Estado, um Município que fica ao sul 
do Estado, portanto se eu estava reclamando na Ca-
pital, que é péssimo, imagine os moradores de São 
Luiz. Mas aí tenho recebido reclamações dos diversos 
Municípios do interior. Vou citar alguns aqui: Caroebe, 
Cantá, Rorainópolis, São João da Baliza, Caracaraí – 
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eu diria que de todos. Mas recebi este abaixo-assinado, 
que está assinado por mais de 14 pessoas, inclusive 
com a identificação dos seus Registros Gerais, e eu 
já tinha dito, àquela altura, que pretendia tomar provi-
dências além das que tomei, porque, além de mandar 
para a Oi, Senadora Ana Amélia, mandei um ofício 
também para o Presidente da Anatel e falei com ele 
ao telefone. Ele realmente assumiu recentemente a 
Presidência daquele órgão. Mas, a Anatel é um órgão 
que não pode, digamos assim, parar ou interromper o 
seu andamento normal, porque mudou de presidente. 

Ora, quando foram criadas as agências regula-
doras, a esperança era de que, por ser um órgão não 
diretamente subordinado à Administração Pública, em-
bora indiretamente, fosse mais eficiente na fiscalização. 
Mas não é, não é a Anatel, não é a Anvisa, não é a 
Aneel. Infelizmente, parece mais que existem ali bons 
empregos; mas eficiência, muito pouca.

E aquela história, falar, tenho falado, estou falando 
de novo; oficiar, tenho oficiado, enviado correspondência 
e recebido correspondência, e as coisas não mudam. 
Então pretendo entrar com uma ação judicial contra 
as operadoras que atuam no meu Estado, infelizmente 
só posso entrar contra essas que atuam no meu Es-
tado, mas estou disposto, inclusive, que façamos uma 
grande mobilização, porque é aquela história: o silêncio 
dos bons contribui para que os maus prosperem. Não 
podemos ficar pacificamente aceitando explicações 
bonitas, como esta que a Oi mandou: “A operadora, a 
central, em Fortaleza, teve isso... E que os técnicos, 
prontamente,... E que o problema se resolveu depois 
de muitas horas”. Um dia. 

Realmente, temos que fazer um ponto final nes-
sa história. E pretendo, inclusive quero pedir o apoio 
de V. Exª, pois estou convocando agora o Presidente 
da Anvisa, que, aliás, já foi aprovado na Comissão de 
Assuntos Sociais, para vir explicar a atuação dessa 
agência, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, do que entendo um pouco mais, porque 
está relacionado à medicina, à saúde. E o que temos 
visto, pelo Brasil afora, é que, todos os dias, os jornais 
das televisões, os impressos mostram o descalabro 
em que se encontra o serviço de saúde, seja público, 
seja privado. Agora, recentemente, vimos aqui um caso 
doloroso que só alcançou repercussão, porque o pai 
da criança é um juiz, é um parlamentar, um ex-juiz, 
um parlamentar, que, portanto, está se mobilizando 
de maneira muito positiva. 

E, olhe, Senadora Ana Amélia, que eu, nesse 
caso, como médico, poderia dizer “não”, porque há 
uma impressão na população de que os médicos se 
protegem, um protege o erro do outro. Eu ainda era 
estudante de Medicina quando ouvia dizer que éramos 

uma máfia de branco. Isto é, um acobertava o erro do 
outro, eu nunca tive compromisso com o erro. Fui Pre-
sidente do Conselho Regional de Medicina, lá no meu 
pequeno, na época, Território Federal de Roraima, e 
nunca compactuei com o erro. E agora, mesmo não 
exercendo mais a Medicina, mas sendo um médico 
que está regular, pago o Conselho Regional de Medi-
cina todo ano, amo minha profissão, mas acho que a 
questão aí não é culpar o médico, a questão é culpar 
o sistema de saúde que submete o médico, submete 
o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de 
enfermagem a horas absurdas de trabalho. Médico para 
sobreviver, para ganhar do SUS R$5,00 por uma con-
sulta; do plano de saúde, algo em torno de R$25,00; 
para fazer um parto ou uma cesárea, algo em torno 
de R$300,00, coisa que se paga a um jardineiro, sem 
desmerecer os outros, mais aqui estamos falando da 
vida das pessoas.

Já aprovei esse requerimento na Comissão de 
Assuntos Sociais para ouvir a Anvisa. Para esclarecer 
o quê? O que a Anvisa está fazendo para fiscalizar 
consultórios médicos, postos de saúde, hospitais, clí-
nicas, para que eles realmente atendam?

Há outro caso aqui em Brasília de um hospital em 
que a tubulação de oxigênio estava trocada, ao invés 
de oxigênio ia apenas gás comprimido. Foi preciso que 
vários pacientes morressem nesse leito para descobri-
rem que não estava indo oxigênio, mas ar comprimido. 

Então, o que eu digo? O que a Anvisa está fa-
zendo? Para que serve a Anvisa no caso da saúde. E 
para que serve a Anatel no caso das comunicações? 
Hoje em dia, pretender que as pessoas não se comu-
niquem via celular, via Internet – Internet já está no 
celular também – é inaceitável. E é mais inaceitável 
ainda que essas operações ganhem dinheiro, mas, 
por exemplo, não paguem nada quando acontece um 
incidente desses. 

Então, quero dizer a V. Exª que vou não só fazer 
um requerimento, que é a minha parte como Parlamen-
tar, como Senador, requerimento para que o Presidente 
da Anatel venha a esta Casa, como o Presidente das 
operadoras, de cada operadora, para esclarecer isso.

Ao mesmo tempo, Senador Wellington, disse já 
aqui e disse lá em Roraima, vou entrar com uma ação 
jurídica. Vou ver com os meus advogados qual a me-
dida cabível, se é uma ação popular, se é uma ação 
individual minha, mas o certo é que eu não posso. 

Eu li aqui, Senador Wellington, fiz o registro aqui 
de um abaixo-assinado de um Município pequeno no 
sul do meu Estado, chamado São Luiz do Anauá, em 
que os moradores fizeram um abaixo-assinado e en-
viaram a mim para que eu pudesse tomar providências, 
porque eles não têm a quem reclamar. 
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Imaginem, se eu, como Senador, mando um ofí-
cio e recebo uma resposta como a que li aqui, que, no 
dizer popular, é “muito vaselina” para poder justificar 
o que aconteceu. Pergunto: o que a Oi indenizou aos 
usuários que ficaram sem o uso? O que valeu? En-
tão não é possível ficarmos aceitando isso aqui. Que-
ro, portanto, solicitar a V. Exª, Senadora Ana Amélia, 
que autorize a transcrição desses documentos, tanto 
o ofício que eu fiz, como o ofício de resposta da Oi, 
como o abaixo-assinado dos moradores do Município 
de São Luíz do Anauá.

Estou falando no meu Estado, mas eu sei que na 
Amazônia toda é assim, aliás, no Brasil todo, mas na 
Amazônia é pior. Olhe, a Amazônia é 61% do Território 
Nacional. E não se pode pensar modernamente sequer 
em desenvolvimento, em segurança, em bem-estar so-
cial se não temos comunicações. Passou a época em 
que se tinha que ir a cavalo, passou a época em que se 
faziam ligações interurbanas via radional. Lembrou-me 
aqui o Senador Wellington: ou os nossos antepassados, 
que batiam bomba para se comunicarem.

Não é possível! Temos que tomar uma providên-
cia enérgica. Eu vou, repito, tomar as providências 
parlamentares cabíveis dentro do Senado e vou tam-
bém – os meus advogados já estão estudando – en-
trar com uma ação judicial, porque é inaceitável, como 
disse esse funcionário da Anatel há alguns anos, que 
nós tenhamos recebido a sucata dos aparelhos que 
as operadoras trouxeram para cá e continuemos com 
essas deficiências em pleno século XXI.

Vamos cobrar. Espero que o Senado faça a sua 
parte. Nós vamos fazer, eu tenho certeza, mas também 
vou cobrar dos órgãos fiscalizadores, tanto Procons 
quanto do Ministério Público, assim como dos órgãos 
encarregados de zelar pelo direito do cidadão, para 
que tomem as providências.

Portanto, encerro o meu pronunciamento, rei-
terando o pedido de transcrição das matérias que li.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Ofício 6/2012/ESMCAV

Boa Vista, 13 de fevereiro de 2012

Senhor Gerente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, gostaria de me-

recer a especial atenção de Sua Senhoria no sentido 

de fornecer informações sobre os serviços de teleco-
municações oferecidos por esta renomada Empresa 
dentro do Estado de Roraima, bem como informar o 
motivo da suspensão dos Serviços de Internet – Ban-
da Larga, desde as 23:00hs, de ontem.

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada 
ao meu pedido, certo que Sua Senhoria irá informar 
com a máxima urgência uma resposta.

No ensejo, reitero votos de estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Mozarildo Cavalcanti.

VPRI-9/2012

Brasília, 16 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor
Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)
Senado Federal
Brasília-DF
Ref.: V/nº 006/2012 ESMCAV

Senhor Senador
Acusamos o recebimento do ofício em referência 

encaminhando à nossa Representação Institucional 
em Boa Vista-RR, sobre o qual tornamos providências 
para levantamento das informações necessárias, em 
resposta aos vossos questionamentos.

De fato em 13-2-2012, nossos serviços de dados 
sofreram uma interferência técnica relevante, provo-
cando a interrupção dos mesmos, relativos à internet 
na região de Boa Vista-RR.

Tratou-se de problemas em nossos circuitos de 
transmissão localizados na região central de Fortaleza 
– CE, que atende os clientes no Estado de Roraima.

Por tratar-se de um reparo de ordem complexa 
envolvendo a rede fora do estado de Roraima, essa 
anormalidade, que iniciou-se às 12:00h daquele dia, 
foi tratada pelo nosso corpo técnico e normalizada gra-
dativamente, tendo sido regularizada por completo às  
18:00h da mesma data.

Esperando haver atendido ao que foi solicitado em 
vosso ofício, reafirmamos o compromisso da Oi com 
o aprimoramento da qualidade dos nossos serviços à 
população do estado de Roraima, que tem em vossa 
Excelência um dos seus mais altos representantes.

Respeitosamente,
Marcos Augusto Mesquita Coelho – Diretor de 

Relações Institucionais – Legislativo.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Na forma regimental, a solicitação de V. Exª, 
Senador Mozarildo, será atendida.

Esse é um problema realmente importante, de 
interesse dos consumidores, dos usuários. É relevante 
a atenção de V. Exª junto à autoridade que fiscaliza o 
serviço, no caso a agência reguladora, como também 
a própria operadora do serviço concessionado.

Convido V. Exª a ocupar a presidência. O nosso 
colega Senador Wellington Dias também fará pronun-
ciamento.

A Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra à Senadora Ana 
Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Mozarildo Cavalcanti, companheiro de tan-
tas lutas na questão social de combate às drogas e ao 
crack, Wellington Dias, ex-Governador do Piauí, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado, esta foi uma semana em que 
falamos muito sobre corrupção e prejuízos que ela im-
põe ao nosso País.

Enfoquei ontem que perdemos no ralo da corrup-
ção R$85 bilhões, em apenas um ano, dinheiro que 
poderia financiar a saúde, a educação, a segurança e 
até os pequenos agricultores.

Quero colocar outro item nesta lista de priorida-
des: o dinheiro que a gente perde ou é desviado pela 

corrupção poderia também ajudar os agricultores bra-
sileiros atingidos pelos desastres naturais como a seca 
no Rio Grande do Sul, na Região Sul, e também na 
Bahia, ou excesso de chuvas na Região Norte.

Ontem, na Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, aprovamos requerimento proposto pelo nos-
so Presidente Senador Acir Gurgacz, para discutir, 
em audiência pública, a renegociação da dívida dos 
agricultores das regiões atingidas pela seca e pelas 
cheias, em diferentes regiões do Brasil.

Foram convocados para esta audiência, em data a 
ser confirmada, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Mendes Ribeiro Filho, e o Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas.

Essa é uma audiência da maior relevância.
As dimensões continentais do nosso País, junta-

mente com as dramáticas mudanças climáticas experi-
mentadas pelo planeta no curso das últimas décadas, 
decorrentes da poluição atmosférica e do chamado 
efeito estufa, tem aumentado, ano após ano, os riscos 
de catástrofes naturais.

Entre alguns dos mais graves eventos da nature-
za, destaco a ocorrência de longos períodos de seca, 
em todo o Nordeste, e também no Rio Grande do Sul, 
ou as enchentes que atingem dezenas de milhares de 
cidadãos, em Estados como Acre, Santa Catarina e 
Minas Gerais, entre tantos outros, alcançando, como 
se vê, todas as regiões do nosso imenso País.

Uma coisa é certa: faça chuva ou faça sol em ex-
cesso, a atividade agrícola do norte ao sul do Brasil, 
de leste a oeste, será sempre atingida.
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No norte, é o excesso de chuvas que provoca as 
cheias dos rios, principalmente no Acre e na Amazônia.

Já na região Nordeste, a seca atinge cerca de 
três milhões de pessoas. Só no Rio Grande do Norte, 
por exemplo, 139 municípios já decretaram situação de 
emergência por causa da falta de chuvas. Em março, 
choveu 20% menos do que era esperado para esse 
período. E as lavouras estão quase todos perdidas.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento anunciou, na semana passada, medidas para 
socorrer essas regiões, prorrogando as dívidas dos 
agricultores até dezembro deste ano.

A falta de chuvas também atingiu o meu Estado 
no ano passado. No Rio Grande do Sul, 291 cidades 
decretaram situação de emergência e, mesmo depois, 
de alguns meses a agricultura ainda conta os prejuí-
zos. Todos esses municípios terão a receita impactada 
negativamente. 

A produção de soja no meu estado deve ter uma 
quebra da safra de verão da ordem de 50%. Metade 
da produção da soja perdida. A seca não só ocasionou 
as perdas já esperadas, mas alterou a qualidade dos 
grãos, o que foi determinante para alguns produtores 
sequer colherem a soja plantada. Com as perdas de-
terminadas pela seca, o custo da colheita é maior do 
que o lucro possível com a lavoura dizimada e do pouco 
que iriam recolher da terra. O Distrito de Restinga Seca, 
na região central do Estado gaúcho, por exemplo, os 
produtores até já desistiram de colher o que plantaram, 
porque não haveria nenhuma compensação.

Todos estes fatores devem determinar um preju-
ízo só no meu estado, no Rio Grande do Sul, de mais 
de R$5 bilhões.

E vocês sabem que, quando a lavoura, o campo 
vai mal, a produção agrícola vai mal, as consequências 
virão para a cidade, na geração de menor número de 
vagas de empregos no comércio e também na indústria: 
são menos automóveis, menos geladeiras, televisores, 
menor quantia de produtos que são comercializados 
por conta dessas dificuldades. Até mesmo uma con-
sulta médica ou um tratamento dentário é adiado, a 
mensalidade na faculdade do filho é também posterga-
da; há uma cascata de problemas decorrentes dessa 
situação de perdas na agricultura.

A estiagem que castigou o Rio Grande do Sul 
também atingiu a produção de leite, já que temos, no 
caso do Rio Grande do Sul, a segunda maior bacia 
leiteira, atrás apenas do Estado de Minas Gerais.

Segundo levantamento da Emater do Rio Grande 
do Sul, a região noroeste do Estado teve uma redução 
na produção de leite da ordem de 30%, porque a seca 
reduziu as pastagens para o gado leiteiro. O custo de 
produção do leite já aumentou 25%, e as poucas chu-

vas que chegaram à região nos últimos meses não 
animam os produtores.

Diante dessa realidade, creio que está mais do 
que na hora de o Governo tratar da implementação 
da Lei nº 137, de 2010, que trata da criação do Fundo 
de Catástrofe. Essa matéria foi sancionada pelo Pre-
sidente Lula em agosto de 2010, mas, desde então, 
se espera pela sua implementação.

Esse fundo cria uma reserva de recursos que 
pode garantir a atuação de companhias de seguros no 
mercado agrícola brasileiro, dando ao produtor segu-
rança na hora do plantio e da colheita, sobretudo com 
relação à renda. Hoje, no Brasil, a cobertura de seguro 
atinge apenas cinco milhões de hectares, menos de 
10% da área plantada em todo o País, e é um seguro 
do crédito, não um seguro da renda.

A possibilidade de grandes prejuízos, por cau-
sa dos problemas climáticos, e a falta de garantias 
financeiras afastam as companhias seguradoras dos 
negócios rurais.

Aliás, esse tema, o seguro rural, foi amplamente 
debatido em uma audiência pública realizada pela Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal, durante a Expodireto, no dia 9 de março, em 
Não-Me-Toque, quando o Vice-Presidente de agrone-
gócio do Banco do Brasil, o ex-Senador Osmar Dias, 
abordou, com muita clareza e competência, as neces-
sidades e as demandas nessa área. Ele é um profundo 
conhecedor do tema e autor de várias iniciativas nesta 
Casa a respeito dessa matéria.

Como podemos aceitar que o Brasil, terceiro maior 
exportador agrícola do mundo, continue produzindo sem 
que essa produção esteja assegurada, como ocorre 
nos países mais desenvolvidos do mundo?

O fundo de catástrofe poderá ser usado para pa-
gar parte das perdas, evitar a falência das seguradoras, 
mas principalmente dos agricultores, e permitir a cria-
ção de uma política de seguro agrícola no nosso País.

O problema é que, para entrar em vigor, ele pre-
cisa ser regulamentado pelo Ministério da Fazenda, e 
ainda não há previsão de quando isso vai acontecer. Aí 
também se justifica muito a presença do Ministro Guido 
Mantega nesse convite que o Presidente da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Acir Gurgacz, fará 
em nosso nome ao Ministro da Fazenda, ao Ministro 
da Agricultura e ao Ministro do Desenvolvimento e 
Reforma Agrária.

A lei estabelece que o Fundo seja composto por 
recursos da União, de até R$4 bilhões, e, da iniciati-
va privada, como empresas de seguros, resseguros, 
agroindústrias e cooperativas. Mas ainda falta definir 
como o novo instrumento deverá funcionar na prática.
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Não há outra conclusão: o Brasil continua, e está, 
atrasado nessa matéria e precisa avançar muito.

As previsões de aumento de catástrofes climá-
ticas são, a cada dia, mais concretas. Os Institutos 
de Meteorologia têm trabalhado com a precisão dos 
equipamentos modernos. Estatisticamente, é certo 
que o Brasil será atingido por novos períodos de seca 
ou enchentes. Mas, quando estes desastres naturais 
chegarem, o que o Governo vai fazer?

A resposta é uma só: o Governo brasileiro vai 
gastar mais dinheiro socorrendo agricultores do que 
gastaria se tivesse o fundo de catástrofes funcionan-
do, ou em vigor, amparado por uma nova política de 
seguros agrícolas.

É exatamente a falta desse seguro que agrava 
os problemas dos agricultores. Falta uma política que 
assegure a renda ao agricultor.

No caso da agricultura familiar, o Pronaf dá essa 
segurança. Além da garantia, quando há perda da in-
denização pela perda, há também o acréscimo de uma 
renda para o agricultor, para enfrentar o período sub-
sequente à colheita que sofreu efeitos muito negativos 
provocados por essas catástrofes climáticas. É preciso, 
também, dar cobertura aos agricultores médios para 
essa segurança. 

Além disso, tenho trabalhado, já há algum tem-
po, para que o Governo Federal inclua no pacote de 
ajuda aos agricultores a prorrogação do PSI, que é o 
Programa de Sustentação de Investimentos, mantido 
pelo BNDES.

Solicitei informações sobre o programa à Lide-
rança do Governo aqui no Senado e, também, à as-
sessoria parlamentar do Ministério da Fazenda, porque 
o Conselho Monetário Nacional, no dia 28 de março, 
Senador Roberto Requião, deveria ter examinado essa 
matéria. Mas não obtive nenhuma resposta do Minis-
tério da Fazenda.

Somente ontem, após a minha crítica junto à Co-
missão de Agricultura sobre essa falta de informações, 
recebi no meu gabinete telefonemas do Ministério da 
Fazenda no sentido de que o Ministro Guido Mantega 
estaria preocupado em saber o que havia acontecido, 
para dar as convenientes respostas.

Eu considero essa atitude um pouco de desa-
tenção para com os Senadores. Afinal, nós estamos 
aqui, Senador Requião, Senador Mozarildo, Senador 
Wellington Dias, representando os nossos Estados, 
trabalhando não em função de interesses particulares, 
mas trabalhando aqui, intensamente, para corresponder 
à expectativa dos nossos eleitores, dos nossos produ-
tores rurais, de todos os setores da nossa sociedade. 
Então, nós não pedimos por questões pessoais, mas 
para atender interesses coletivos.

Eu queria dizer que precisamos ter, de parte do 
Governo, um trato republicano para essas matérias Te-
nho certeza de que é essa também a responsabilidade 
do Governo na relação seja com os parlamentares que 
integram a base de apoio ao Governo, seja com os 
Senadores de oposição. Essa é a relação republicana 
que nós esperamos. Aliás, a própria Presidenta Dilma 
Rousseff, quando veio a esta Casa, ou ao Congresso 
Nacional, apresentar a sua mensagem de posse, disse 
que teria com o Congresso essa relação republicana.

Como sabemos, o capitalismo tem no risco da 
atividade econômica uma de suas principais caracte-
rísticas. Porém, a falência injustificada de indivíduos e 
empresas não é do interesse dos cidadãos, que contam 
com a iniciativa privada para a geração de empregos e 
renda para a maior parte das pessoas nesse processo 
de economia de mercado.

Não posso imaginar que a falência dos nossos 
agricultores seja de interesse de qualquer autorida-
de brasileira. Nos últimos anos, foram esses mesmos 
agricultores que garantiram o crescimento do Produ-
to Interno Bruto, com a exportação de commodities, 
como soja, por exemplo. A indústria de transformação 
vem perdendo espaço no Produto Interno Bruto. Infe-
lizmente, e as previsões indicam que a agricultura vai 
continuar ocupando esse espaço de destaque.

O Ministério da Agricultura tem estudos que mos-
tram que o Brasil será o principal fornecedor mundial 
de produtos agrícolas em menos de dez anos.

Está aqui também um Senador do Paraná, Se-
nador Requião, ex-governador, que tem nesse Esta-
do uma espécie de celeiro da produção de alimentos.

A colheita pode aumentar no Brasil quase 10%. 
Isso porque o Brasil tem recursos naturais abundan-
tes, tem diversificação de produtos e o apoio de em-
presas como a Embrapa, que garante a excelência 
das pesquisas. Se o campo tem todo esse potencial, 
o Governo precisa apressar as medidas de apoio a 
este setor, criando políticas que tragam ao agricultor 
um futuro mais certo.

A vitalidade da economia de um país depende, 
intrinsecamente, da vitalidade de seu comércio, de 
seus serviços e, sobretudo, da sua produção agrícola 
e industrial. Afinal, do campo é que sai o alimento para 
sustentar o abastecimento interno do País, o equilíbrio 
e a estabilidade para evitar aumento de inflação e tam-
bém o superávit comercial, no caso da exportação.

Se algum elemento dessa cadeia não funcionar, 
principalmente por falta de políticas públicas, o País 
não poderá atingir o objetivo maior, que é crescer de 
forma sustentável atendendo às necessidades básicas 
da população.
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Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, somos não 
só os maiores produtores e exportadores de grãos, 
mas também de proteína animal somos os maiores 
produtores e exportadores. É o caso do frango, da 
carne bovina e da carne suína.

Sou autora de um marco regulatório para os 
chamados sistemas integrados. Essa matéria é extre-
mamente importante. Em nosso País, a maior parte 
da produção e da exportação está dependendo do 
sistema integrado, especialmente no caso da avicul-
tura, da suinocultura, do setor de laticínios e também 
da fumicultura. São setores que têm grande peso na 
pauta de exportação. 

O projeto foi discutido com integrados e integradores 
e está sob a relatoria do Senador Acir Gurgacz, portanto, 
em muito boas mãos. Também fui autora de um projeto, já 
aprovado nesta Casa, que prevê que as cooperativas de 
crédito tenham acesso direto aos recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, o FAT, para baratear o custo do 
dinheiro, aliás, preocupação que tem dominado o tempo 
da Presidente Dilma Rousseff, que cobrou do sistema fi-
nanceiro uma redução das taxas de juros, pois o objetivo 
desse projeto que já foi aprovado, com a relatoria do Se-
nado Casildo Maldaner, e está na Câmara, inclui também 
os pequenos e os médios empreendedores urbanos nesse 
processo de acesso ao crédito usando os recursos do FAT, 
com a garantia dos títulos do Tesouro, para evitar qualquer 
risco ao patrimônio dos trabalhadores, também uma pou-
pança, que pode ser injetada na economia brasileira e, des-
sa forma, gerar mais empregos e mais desenvolvimento. 

Hoje é esse o pronunciamento que faço para 
defender novamente, junto ao Ministério da Fazenda, 
essas medidas de socorro aos agricultores e, sobre-
tudo, Senador Mozarildo Cavalcanti, a implementação 
do chamado Fundo de Catástrofe, que já foi sancio-
nado pelo ex-Presidente Lula, 2010. Isso poderá ser 
a grande solução para os problemas, como acontece 
agora com as enchentes na Região Norte – embora 
no seu Estado não haja ocorrência, mas o Acre está 
sofrendo enormemente com as enchentes – e também 
com a seca na Região Sul.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senadora Ana Amélia, antes de V. Exª sair da 
tribuna, gostaria de aproveitar para registrar a presença 
dos alunos do 5º e do 6º anos do ensino fundamental 
do Colégio Mendonça de Oliveira, da cidade de Luzi-
ânia, Goiás.

Sejam bem-vindos!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP - RS) – Aprovei-

tamos também para saudar os jovens visitantes que 
devem aprender que a democracia continua sendo 
o melhor caminho para o desenvolvimento e para o 

crescimento, especialmente desses jovens. Talvez al-
guns deles, meninas ou meninos, estarão aqui, nes-
te plenário, usando também esta tribuna, se, quando 
estiverem adultos, desejarem entrar na política. Essa 
é uma atividade séria e decente. Parabéns a vocês. 
Obrigada, Presidente Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB - RR) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp, 
do PMDB, de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Fora do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB - RR) – Então, por permuta, concedo a palavra 
ao Senador Roberto Requião, do PMDB, do Paraná.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Mozarildo, enquanto o nosso Valdir 
Raupp se organiza, eu aproveito para conversar um 
pouco sobre este escândalo do Cachoeira e as suas 
repercussões no Estado do Paraná.

Tenho um verdadeiro horror ao jogo, ao bingo 
e aos cassinos, não exatamente ao jogo ou ao bingo 
numa igreja ou numa associação comunitária, para 
construção de uma creche, para uma obra social. Mas 
o jogo organizado, o bingo, essas loterias servem, ao 
fim e ao cabo, para lavagem de dinheiro do crime or-
ganizado, do narcotráfico, do roubo de carros, do trá-
fico de armas. As quadrilhas lavam o dinheiro no jogo.

Vejam como funciona. Um bingo fatura, no fim 
do dia, R$50.000,00, mas seus organizadores dão 
entrada em R$1 milhão. Pagam o imposto, e esse R$1 
milhão que saiu do crime organizado, que tem origem 
criminosa, depois de pago o imposto, é lavado. Esse 
dinheiro acaba mesmo sendo utilizado em atividades 
legais. Era aquela história da máfia nos Estados Uni-
dos que organizava lavanderias – lavanderias mesmo, 
de lavar roupa – para dar entrada no dinheiro. Daí veio 
a expressão “lavagem de dinheiro”. No Brasil, até em-
preiteiras são organizadas com o dinheiro do crime 
organizado lavado no jogo.

No Paraná, eu combati essa prática com muita 
força, com muita decisão. Foi um jogo muito duro. À 
época, a imprensa do Paraná inteira me agredia. Eles 
diziam: “Não; mas o jogo vai dar empregos, vai dar 
dinheiro para as práticas sociais do programa de vo-
luntariado do Estado” e coisas tais”.

Foi uma parada dura e acabei com o jogo no 
Paraná.

O Cachoeira andava por lá, Senador Raupp; an-
dava por lá. Ele era sócio de uma tal de Larami, que 
operava a loteria do Estado do Paraná no governo do 
Lerner, que me antecedeu. Consta, inclusive, que o 
Chefe da Casa Civil era, clandestinamente, dono de 
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bingos e, à noite, pela secretária eletrônica, tomava as 
contas do faturamento de cada um dos seus estabele-
cimentos. Foi um jogo duro; foi um jogo pesado. E essa 
Larami operava a loteria do Estado e, se não engano, 
um tal de Totobola, que era um sorteio pela Internet.

Eu acabei com isso tudo no Estado. E, quando eu 
me elegi Senador – depois de governador, eu me elegi 
Senador da República –, numa tarde, recebi um telefo-
nema de um Senador, que me disse que estava com um 
amigo e gostaria de me fazer uma visita. Ora, Senador, 
companheiro de bancada, por que não me visitaria? E esse 
Senador foi ao meu gabinete e me apresentou um sujeito: 
“Olha, estou aqui com um empresário do jogo, o Sr. Carlos 
Cachoeira”. E eu disse ao Senador: “Se você tivesse me 
dito com quem vinha, eu não o teria recebido. Mas, uma 
vez que já está aqui, quero agradecer o fato de ter vindo”. 
Ele me perguntou espantando: “Mas por que agradecer?” 
Respondi: “Porque eu gosto de olhar nos olhos e na cara 
os tipos que quero pôr na cadeia, e quero, Sr. Carlos Ca-
choeira, vê-lo preso!” Isso foi testemunhado, inclusive, por 
alguns deputados estaduais que estavam no meu gabinete.

Esse Carlos Cachoeira chegou ao meu gabinete, 
e eu não sabia quem era, e se apresentou: “Eu vim 
aqui conversar porque acho que o senhor cometeu um 
erro. O jogo dá emprego, dá dinheiro para o Provopar 
e eu gostaria de conversar...” 

Eu toquei esse sujeito do meu gabinete. Eu era 
Senador de primeiro mandato. E, agora, de repente, 
não mais que de repente, vejo documentos da Polícia 
Federal, de um tal de Roberto Coppola, que se diri-
ge a um tal de Aprígio, que é cunhado do Carlos Ca-
choeira, onde se diz que pretendiam entrar com uma 
ação contra o Estado do Paraná por lucros cessantes, 
agora, no Governo do Carlos Alberto Richa, do PSDB, 
e me agride com palavrões pesados: “Ainda bem que 
saiu esse Governador Roberto Requião, filho disso, 
filho daquilo, hincha bola.” E se referem com carinho 
quase ao Governador atual. “O nosso encontro com 
o atual governador foi muito bom”. E esse encontro, 
pela data dos e-mails capturados pela Polícia Federal, 
deu-se cinco dias depois da eleição, o que nos pos-
sibilitaria fazer ilações muito interessantes a respeito 
da reinvestida do jogo na campanha e no governo do 
Paraná. Mas vamos conversar sobre isso na CPI.

Certamente, o Sr. Beto Richa será chamado a vir 
à CPI para uma acareação com o tal Roberto Coppola, 
dono da Larami, a fim de explicar que tipo de enten-
dimentos estava fazendo e por que um governador, 
a cinco dias não da posse, mas da eleição, recebe o 
representante do jogo organizado e da corrupção de 
políticos no nosso País. Sem dúvida, isso vai ser mui-
to interessante.

Mas aonde quero chegar com essa oportunida-
de que o Senador Mozarildo me dá? Eu pisei o rabo 
do gato, divulgando para o Brasil todo, pela Internet 
e aqui da tribuna, com a força da TV Senado, os do-
cumentos de e-mails capturados pela Polícia Federal, 
que já são públicos. Um jornal de Goiás publicou e a 
Gazeta do Povo do Paraná publicou também os desa-
foros e as agressões a mim e o elogio ao governador 
atual do Paraná.

Pisei o rabo do gato, mas o bichano está miando 
por várias bocas. O Secretário da Fazenda do Paraná, o 
ex-Deputado Luiz Carlos Hauly, hoje põe no Twitter: “O 
Sr. Requião teria também recebido bicheiros no Palácio 
Iguaçu”. Mentira! A pior figura, Senador Mozarildo, que 
eu recebi no Palácio Iguaçu foi o Deputado Luiz Carlos 
Hauly, se assim vocês considerarem. E o Deputado Fran-
cischini disse: “Vou convocar o Governador Requião na 
CPI para explicar o que ele...” Francischini, com essa pose 
de moralista? Parece o Demóstenes da Câmara Federal 
esse Francisquini. Então, o gato está miando por bocas 
diversas. E sempre é assim: você pisa o rabo do gato, e 
o gato mia pelas bocas que ele comanda.

Lembro-me, Senador Raupp, da CPI dos Títulos 
Públicos, da qual fui Relator no Congresso. Peguei pe-
sado. Mostrei os governadores que tinham metido a 
mão em dinheiro público, os malfeitos, a corrupção, a 
safadeza. Quem é que me agrediu? A IstoÉ e a Veja. 
Imediatamente, inventaram uma história de que a mi-
nha mulher tinha mandado dinheiro para os Estados 
Unidos. É claro que tinha mandado! Declarou no Im-
posto de Renda um apartamento do pai dela que havia 
sido vendido e mandou o dinheiro para a irmã através 
de uma casa de câmbio legalmente estabelecida e 
registrada no Banco Central.

Mandei à Veja essa documentação toda. Nunca 
houve correção, Senador Mozarildo.

Daí o meu interesse, por exemplo, nessa lei do 
direito de resposta que eu propus. Mas parece que a 
“gatarada” mia no plenário também, porque pediram 
para a matéria voltar ao plenário e já existem dezeno-
ve emendas tentando desnaturar e cortar os dentes 
afiados da lei do direito de resposta.

Então, faço um apelo aos meus amigos e às pes-
soas que, no Brasil, no meu Paraná e na minha Curitiba, 
se interessam por política: pisei o rabo do gato, vejam 
por que bocas o gato mia. Da boca que sai o miado 
vocês encontrarão a responsabilidade e a vinculação 
com o crime organizado.

O jogo em si não é um problema. A lavagem de 
dinheiro é um problema. O problema do jogo, por exem-
plo, está no vício, nos aposentados que jogam as suas 
pensões, a sua possibilidade de sobrevivência numa 
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máquina, num cassino, mas fundamentalmente ele é 
um crime no mundo inteiro.

Eu conheci, em Atlantic City, nos Estados Unidos, 
alguns cassinos. Fui dar uma olhada lá. O que desco-
bri? Que a legislação americana grava pesadamente 
de impostos o lucro dos cassinos. Então, como eles 
funcionam? Eles fazem um hotel paralelo, que não 
está vinculado à razão social do cassino, e simulam o 
pagamento pelo cassino da hospedagem dos jogado-
res. Então, chega um jogador no qual eles têm interes-
se – e é evidente que eles têm interesse em todos os 
jogadores que chegam lá – e eles dizem que o hotel 
está pagando US$4 mil a diária num quarto de luxo. 
Como o hotel não tem a gravação de impostos que 
tem um cassino, então o hotel apresenta lucro e não 
é gravado pelos impostos, enquanto o cassino diminui 
o seu lucro para não pagar impostos. É um trambique 
no mundo inteiro.

Eu espero que, no Brasil, nunca se estabeleça 
essa ilusão. E não quero dizer que toda pessoa que 
acredita na possibilidade de legalização do jogo es-
teja vinculada ao crime organizado. Tem muita gente 
que se ilude com essa fantasia dos desdobramentos 
positivos econômicos de um cassino. Esse Senador, 
por exemplo, que levou o Cachoeira ao meu gabinete, 
acreditava na legalização do jogo. Nunca vi vinculação 
dele com algum malfeito na República, mas ele foi o 
veículo que levou o bandido ao meu gabinete e eu tive 
e oportunidade de dizer-lhe na cara: “Quero lhe ver na 
cadeia! Saia daqui!”

Minha gente, pisei o rabo do gato! Observem 
agora, vocês que se interessam pela corrupção na 
política, as bocas pelas quais o gato mia. A Veja, a 
IstoÉ, parlamentares, radialistas, apresentadores de 
televisão, canais de televisão por este Brasil inteiro. 
Está aí a rede de influência da corrupção, do crime e 
do jogo organizado no nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, Senador Valdir Raupp, 
ao Senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que, por 
um equívoco, deixei de chamá-lo na ordem adequada.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, é um prazer ouvir o Senador Requião, 
que nos antecedeu. Quero saudar também o Senador 
Valdir Raupp, V. Exª, a Senadora Ana Amélia, o Senador 
Pedro Simon e todos que nos escutam neste instante.

Sr. Presidente, eu queria, antes de tudo, fazer 
uma homenagem à Capital Federal, Brasília, que re-
cebe todos nós de diferentes cantos do Brasil. 

Brasília abriga aproximadamente 300 mil homens 
e mulheres vindos do meu Estado, o Piauí, e é a se-
gunda ou a terceira maior colônia de pessoas de outros 

Estados, e são essas pessoas que formam o Distrito 
Federal, morando nas várias regiões desta cidade.

Recebi, Sr. Presidente, do Rubens Lima, um poeta 
que é também policial legislativo do Senado Federal, 
um poema, e é com ele que faço esta homenagem à 
nossa capital – “Uma Bela Cinquentona” é o nome do 
poema:

Já se passaram alguns anos
Do dia em que te conheci
Você ainda era bem jovem
Quando eu cheguei aqui.
Eu também era bem jovem
Pra mim o tempo não parou
O tempo faz você mais linda
Nosso caso é de amor.
Em você eu me encontrei
Em você eu sou feliz
Em você me realizo
Em você eu tudo fiz.
Conheci você menina
Tinhas apenas treze anos
Hoje você tem meio século
Mas ainda nos amamos.
Se te deixo algumas vezes
Logo sinto a solidão
Sua silhueta é diferente
És tal qual um avião.
Você realizou meu sonho
Familiar e profissional
Em você eu fiz morada
Somos um belo casal.
Foi amor à primeira vista
Eu tenho que confessar
Você por outra eu não troco
Você me fez Paranoá.
Suas curvas são marcantes
Sua beleza é sem igual
Sua história é de gente
Do Brasil és Capital.
Chamam você de esperança
Capital das decisões
Mas seu nome é Brasília
Onde se vive emoções.

Assinado, como eu disse, Rubens Lima, esse 
poeta que é aqui do Legislativo.

Em nome de tantos homens e mulheres vindos 
de tantos lugares do Brasil – repito –, especialmente 
do meu Estado, saúdo a todos, nas pessoas de José 
Neto e do Martinho, que são da minha equipe e moram 
aqui há tanto tempo, meus conterrâneos.

E ainda deixo aqui, com muito carinho, o meu 
abraço a todo o povo de Brasília, por intermédio do 
Governador Agnelo, a todos os que fazem o Legislativo, 
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por intermédio da Deputada Erika Kokay, com quem 
convivo há muito anos, ao Chico Vigilante. Enfim, quero 
aqui deixar este abraço a esse povo que recebe todos 
nós de tantos lugares do Brasil, esse povo de Brasília, 
do nosso querido Distrito Federal.

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer outro regis-
tro importante.

Primeiro, um agradecimento.
Ainda ontem, tivemos a leitura da Mensagem nº 

30, que trata de um contrato de empréstimo entre o meu 
Estado, o Estado do Piauí, e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial, extre-
mamente necessário, neste momento, para manter o 
ritmo de desenvolvimento do Estado. O nosso Gover-
nador, Wilson Martins, obteve o apoio e a aprovação 
da Assembleia Legislativa para esse projeto, que já 
passou por tantas esferas, como o Tesouro Nacional, 
Procuradoria do Tesouro Nacional. 

E quero aqui fazer um agradecimento à Presi-
dência da Mesa – o Senador Sarney está licenciado, 
e também transmito a ele o meu abraço –, por inter-
médio da Senadora Marta Suplicy, que, neste instante, 
encontra-se no exercício do cargo, e da sua equipe, na 
pessoa da Claudia Lyra, que prontamente distribuíram 
a matéria para a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Ali, o diligente Senador Delcídio já indicou o Senador 
José Pimentel – não pode ser um Senador do Estado 
do Piauí, como manda a regra –, que já se prontificou 
e pediu que esse seja o primeiro item da pauta da 
próxima reunião, terça-feira, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, quando ele deseja ter a aprovação. 

Já estamos preparando, como de praxe, um pe-
dido de urgência para essa matéria na Comissão de 
Assuntos Econômicos, para que, com esse contrato, no 
valor de US$350 milhões – uma autorização para um 
programa de desenvolvimento sustentável do Estado 
do Piauí, repito –, o Governador Wilson e sua equipe 
possam, em parceria com o Governo Federal, com os 
Municípios, com os vários setores, manter esse ritmo 
de crescimento de que falei ontem ocorre em nosso 
Estado desde 2003, um ritmo de crescimento acima do 
que cresce o Nordeste, acima do que cresce o Brasil, 
e é assim que temos condições de descontar o atraso.

É verdade o que diz a revista Veja da última se-
mana: o Piauí decolou e quer continuar num ritmo de 
desenvolvimento em diferentes setores para ter uma 
economia sólida. Então, eu espero que tenhamos con-
dições de, na terça à tarde ou na quarta-feira, aqui no 
plenário, apreciar, votar, se Deus quiser, a Mensagem 
nº 20, que autoriza a contratação desse empréstimo 
entre o Estado do Piauí e o Banco Mundial.

Sr. Presidente, o tema também que trago hoje foi 
o tema tratado aqui pela Senadora Ana Amélia: nós te-

mos enchentes em algumas regiões e seca em outras 
regiões. No meu Estado, nós temos a chamada irre-
gularidade de chuvas. Muitas vezes, o Brasil trabalhou 
equivocadamente sobre esse tema por muitos anos. 
Chegamos ao ponto, por exemplo, Senador Pedro Si-
mon, no Nordeste, de criar o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas, como se a gente pudesse 
ser contra a chuva, contra a irregularidade de chuva, 
contra a enchente. Ora, a seca, a estiagem é um fe-
nômeno natural.

Então, quando parlamentar, quando deputado 
federal, aprendi muito com os movimentos sociais. E 
destaco aqui o trabalho brilhante de várias entidades 
que se reúnem na região Nordeste, entre elas a ASA 
(Articulação do Semiárido Brasileiro), que acumula 
uma experiência brilhante de pesquisadores, de uni-
versidades, da Embrapa, enfim, de um conjunto de li-
deranças que integram essa associação, pela qual nós 
conseguimos três coisas importantes – e eu confesso 
que tenho orgulho de ter partilhado daquele momento.

Primeiro, a criação da Universidade do Semiárido, 
hoje implantada em Petrolina, com uma extensão no 
meu Estado na cidade de São Raimundo Nonato – e, 
na última semana, foram feitas parcerias que permitem 
ampliações para São João do Piauí, bem no centro, 
bem no coração do semiárido do meu Estado, entre a 
região sul, a região de Curimatá, Avelino Lopes, que 
é uma região também de semiárido, Guaribas. E a 
outra parte, a região de Picos, em direção ao norte: 
Picos, Paulistana, Pio IX, mas, subindo em direção a 
Valença, cidades como São Miguel do Tapuio, Pedro II, 
até lá mais em cima, a região mais próxima de Piripiri, 
Domingos Mourão, Pedro II.

E ali, como governador, eu criei uma área do go-
verno que coordenou a convivência com o semiárido, o 
conceito da convivência com o semiárido. Assim como 
quem mora no Canadá não pode ir contra a neve, não 
pode ser contra a natureza, ele tem que aprender a 
conviver com o lugar, onde todo ano tem neve – todo 
ano, quatro meses, cinco meses, seis meses, depen-
dendo do rigor do inverno, tem um período em que as 
suas regiões se cobrem de neve –, então, é preciso que 
a população seja qualificada, desde a infância, para 
a convivência com a região. Nós estabelecemos, no 
currículo escolar, a partir já da pré-escola, a partir do 
ensino fundamental, do ensino médio, o conceito da 
convivência com o semiárido, o conceito da convivên-
cia com o semiárido, quando as pessoas compreen-
dem mais o que chamo de microbacias, a microbacia 
onde você vive. Ali ele aprende, assim, a perceber a 
importância dos rios, do riacho, da água subterrânea, 
a conhecer as plantas e os animais. E assim as pes-
soas compreendem que há plantas e há animais, por 
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exemplo, que convivem bem com o semiárido. Alguém 
que queira trabalhar, por exemplo, com o arroz, com 
o milho no semiárido sabe que não vai dar certo. Por 
quê? Porque são plantas que exigem muita água. São 
necessários, por exemplo, para o plantio do milho, cerca 
de 100 mm por mês, durante um ciclo de pelo menos 
90 dias consecutivos, o que é muito raro nessa região; 
se vai trabalhar com arroz, precisa ainda mais. 

Agora, a Embrapa nesse ponto é fantástica: ela 
nos orienta, por exemplo, sobre o feijão-caupi, um feijão 
que exige apenas 30 mm de água por mês, resistente à 
seca, Senadora Ana Amélia, e com um ciclo que varia 
de 45 dias a 60 dias. Então, há plantas como o feijão-
-caupi e outras. Cito também a criação de caprinos, o 
nosso bode, que necessita de pouca água e consegue 
conviver bem com o semiárido, assim como algumas 
raças de ovelhas que importamos da África, de outras 
regiões também semiáridas.

Então, existem animais, a galinha caipira, a abe-
lha, enfim, um conjunto de plantas e animais que con-
vivem bem com o semiárido. Caso contrário, é preciso 
lidar. Conhecendo, repito aqui, o ecossistema, você 
descobre que ali há lençóis freáticos. Então, é possí-
vel trabalhar com a água do subsolo para garantir as 
condições de trabalhar com irrigação, e contra isso 
havia um grande preconceito.

Quero aqui, de um lado, cobrar da Presidente 
Dilma a implantação do Programa Nacional de Irriga-
ção para o Sul, para o Norte, para o Centro-Oeste. É 
a agricultura da segurança moderna que permite que 
todas as regiões do País convivam, porque irregula-
ridade nós temos em todas as áreas, até no Norte, 
inclusive na Amazônia. O Maranhão já é da Amazô-
nia e, neste instante, está enfrentando a situação de 
irregularidade de chuva; na beira do rio Amazonas, 
em alguns momentos, há irregularidades de chuvas.

É preciso, então, em primeiro lugar, apostar na edu-
cação. Essa é a grande mudança que acho o Brasil tem 
que fazer. E digo que o meu Estado já tem experiências 
práticas, mostrando o fantástico resultado disso. Em Mu-
nicípios como Coronel José Dias, as crianças, no miolo 
da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, apren-
dem a conviver com o semiárido. Cresce ali a produção 
de caprinos, a criação de abelhas, a irrigação, hortas; e 
isso por quê? Porque começou a existir a introdução do 
conceito da convivência com o semiárido.

Então, é esse apelo que faço aqui, e concedo a 
palavra, com o maior prazer, à Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Wellington Dias, eu fico muito feliz com seu pro-
nunciamento, que, na verdade, amplia o que eu havia 
abordado em relação ao fundo de catástrofe, conside-
rando as enchentes na região Norte e também a seca 

no meu Estado, no Rio Grande do Sul – o Senador 
Pedro Simon também, o Senador Paim –, e a seca na 
Bahia, tema sobre o qual o Senador Walter Pinheiro, na 
semana passada, fez um dramático apelo, pois é gra-
ve o problema da seca que está acontecendo naquele 
Estado, como no meu Estado do Rio Grande do Sul. 
Antes, só se falava em seca na região Nordeste, mas, 
no sul do seu Estado, o Piauí, os gaúchos foram para 
lá e encontraram o lençol freático, porque, no Piauí, a 
gente viu na televisão, Senador Wellington Dias, uma 
coisa incrível: jorrando água como se fosse petróleo. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Então, é a 
riqueza que o nosso País tem, e é preciso fazer uma dis-
tribuição mais adequada em relação à questão da água. 
E felicito V. Exª por fazer o apelo à Presidente Dilma Rous-
seff no sentido de implementar o Plano Nacional de Irri-
gação. Se isso tivesse sido feito... No Rio Grande do Sul, 
há o aquífero Guarani, que é extremamente importante. 
Poderiam haver programas singelos, de entrega às pre-
feituras municipais, ou às cooperativas, ou aos pequenos 
produtores de equipamentos para abertura de pequenas 
barragens ou mesmo poços, para a fornecimento de água 
na época da seca mais agressiva, para alimentação hu-
mana, para os animais. Perdemos lá, só na produção de 
leite, 30% da produção, porque não havia água para pas-
tagem. Então, decai a produção leiteira. A alimentação é 
fundamental na produção. E V. Exª também está fazendo 
referência à Embrapa, que vai comemorar seu aniversário 
brevemente. Ela foi criada em 1994. É muito importante 
que ela possa continuar fazendo o que vêm fazendo em 
matéria de pesquisa em nosso País. No dia 26 de abril, 
ela comemora mais um aniversário, e é fundamental que 
ela continue fazendo esse trabalho. Mas, para isso, da 
mesma forma, é não contingenciar o orçamento da Em-
brapa, e que esse plano de irrigação seja implementado. 
Cumprimentos ao Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Eu agradeço o aparte que faz V. Exª, Senadora Ana 
Amélia, que só enriquece o meu pronunciamento e o 
debate neste plenário.

Então, vejam, repetindo aqui: primeiro, educação. 
A educação é a base de tudo. O semiárido não é lugar 
para pobreza. A prova disso é que, em muitas regiões do 
semiárido, nós temos riqueza. Riqueza no sentido de edu-
cação elevada, alta expectativa de vida e renda elevada. 
Esse é o conceito moderno do Índice de Desenvolvimen-
to Humano que o Brasil abraça. Então, se é possível ter 
elevado Índice de Desenvolvimento Humano no semiá-
rido, por que nos outros não há? Eu acho que a grande 
matriz é a educação. Nesse caso, é preciso que alguém 
que estude na região da Amazônia possa aprender a 
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conviver com os seus ecossistemas. Da mesma forma, 
alguém que vive no semiárido tem que aprender sobre 
o ecossistema local. Esse é um dos pontos sobre o qual 
tenho debatido inclusive na Comissão de Educação. Não 
podemos ter todos os livros exatamente iguais, no nível 
nacional. Os livros de Geografia destacados para a região 
Nordeste e os livros que tratam das questões ambientais 
têm que ser diferentes no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, 
no Nordeste. Por quê? Porque nós temos que preparar o 
ser humano que vive no Brasil em cada região dessas, 
para compreender o seu habitat. As doenças ali são di-
ferentes, os cuidados são diferentes, a higiene merece 
atenções particulares em muitas dessas regiões. 

Então, vejam. Primeiro, educação, como eu disse. 
Segundo, é preciso introduzir uma cultura de produção 
que conviva com a região. No nosso caso, nós temos 
regiões belíssimas. Quantas vezes não saímos daqui, 
os brasileiros, para ir ao deserto do Atacama visitar uma 
região árida ou semiárida? Quantas vezes? Chegam a 
nós, contando vantagens. Então, é preciso que desperte-
mos também o interesse por regiões como a da caatinga, 
de que, aliás, o meu Estado tem uma das maiores áreas 
em nosso País. Conhecer, enfim, situações como a de 
Gilbués, lá no Piauí também, uma região que temos que 
cuidar, inclusive pelo processo de desertificação.

Então, vejam, quero aqui dizer que é importante 
essa consciência, desde criança, de compreender o 
seu habitat, o seu ecossistema. Aprender, repito, que 
é possível alta rentabilidade com a mineração, com a 
criação animal, com a cultura vegetal, com o artesana-
to, com a música, com a gastronomia, com a cultura, 
com tudo isso, para se produzirem as condições de 
desenvolvimento e de riqueza.

Vou além: temos o caju, por exemplo, e estou 
aqui trabalhando para a criação do Funcaju (Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju), projeto do Senador Eunício 
Oliveira, que já encontrei em andamento, para evitar, 
inclusive, a entrada de castanha importada, que mui-
tas vezes traz doenças, para o nosso País, de outras 
regiões do mundo.

Mas também quero aqui colocar que comemo-
ro. Recebi do Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, 
um documento em que anuncia que, no dia 12 de abril 
deste ano, o Conselho Monetário Nacional publicou a 
Resolução nº 4.067, do Banco Central do Brasil, que 
trata de medidas que prorrogam, até 2 de janeiro de 
2013, os contratos de financiamento com produtores 
dessa região em que tivemos enchentes ou irregula-
ridades de chuva, com a seca.

Quero ainda destacar que, da mesma forma, nos 
programas da agricultura familiar, também tivemos a 
extensão. Repito aqui, Senador Valdir Raupp, porque já 
disse: isto aqui é bom, mas é provisório. O que defendo 

é que, em relação a esses contratos, como são todos 
os contratos até 2012 – inclusive os contratos anterio-
res, que estão em atraso em razão dessa situação –, 
que o Governo possa tomar um cuidado apenas: ir aos 
balanços dos bancos. O que ali, desses contratos de 
empréstimo, já foi dado como prejuízo irrecuperável? A 
partir disso, trabalha-se um desconto permanente. Isso 
já foi absorvido, no balanço da maior parte dos bancos, 
como prejuízo irreparável! É possível, em alguns desses 
contratos, descontos de até 80%. Eu citava, há poucos 
dias, a solução que foi dada para a área da casa própria.

Enfim, quero aqui ainda comemorar. Tomei co-
nhecimento e eu vinha insistindo com isto: da neces-
sidade de a Presidenta Dilma ir ao Nordeste, fazer 
uma reunião com os governadores, com as lideran-
ças, para tratar. Quem conhece mais essa realidade 
do Nordeste do que os que vivem lá? Então, isto de 
achar que daqui, de um gabinete, vai se resolver tudo 
não resolve. Eu acho que a melhor forma que se tem 
de lidar com um problema é enfrentá-lo, é ir onde ele 
está, é conhecer, é ouvir; é, a partir das experiências 
de sucesso, encontrar uma solução.

E tive a informação de que se está buscando 
agendar para a próxima segunda-feira, provavelmente 
em Sergipe, uma reunião com a Presidenta da Repúbli-
ca e governadores da região. Isso acontecendo, acho 
que é um momento importante para se lançarem ali 
programas. Acho importante os famosos carros-pipa 
para abastecerem as comunidades sem água? Sim. 
É importante esses carros-pipa abastecerem as cis-
ternas onde já existem? Sim. Mas é preciso construir 
cisternas onde não há. É preciso pegar o mapa aonde 
vai o carro-pipa, pois todo ano vai o carro-pipa. Eu fui 
governador, e deve custar hoje em torno de R$50 mil 
um ciclo desses para poder se garantir o abastecimen-
to de uma comunidade.

Ora, se nessa comunidade existe água de sub-
solo ou condições de se construir ali uma adutora, por 
que não resolver de forma definitiva? Provavelmente, 
vai custar R$50 mil o sistema de abastecimento da-
quela comunidade. E aí é uma solução definitiva; aí é 
uma economia para as irregularidades futuras. Repito: 
a seca é permanente, é cíclica. Tem este ano, vai ter 
daqui a mais um ano. Espero que não seja seguida e 
que tenhamos até mais tempo.

Enfim, por que a gente não trabalha o lançamento 
do Programa Nacional de Irrigação, utilizando-se desde 
os pequenos kits de irrigação, até equipamentos para 
a construção de pequenas barragens, açudes, e for-
necendo condições de barramento de água de rios e 
de riachos? E já existem estudos sobre isso em cada 
Estado. Enfim, é questão de se garantir água para 
consumo humano e consumo animal.
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E o atendimento? Hoje está fácil fazer esse aten-
dimento. É possível, no mesmo modo do Bolsa-Famí-
lia, no mesmo cartão, fazer-se a transferência direta 
a quem perdeu. Coloque o nome de Bolsa-Estiagem; 
coloque o nome de Bolsa-Emergência, do que quiser. 
Mas o que me interessa é a forma: é não ter desvio, é 
não ter roubalheira, é não ter condição de o dinheiro 
não chegar a quem interessa.

Então, fazer o recurso chegar direto ao produtor, 
direto a cada família que precisa desse atendimento.E 
ainda a garantia das condições do atendimento animal. 
Em muitas comunidades, perdemos a pastagem. En-
tão, é a importância de se ter a ajuda, um complemen-
to nessa área da pastagem para alimentação animal.

São essas as propostas que apresento. Mas, re-
pito, a mais importante, embora, neste instante, não 
tenha o mesmo efeito, é aquela que é para o futuro: é 
a educação. É preparar cada comunidade para a con-
vivência com o semiárido.

E é em nome de Lúcia Araújo, de Francisco San-
tana, do Raimundo João, de pessoas que são da ASA, 
pelo meu Estado, da Articulação do Semiárido, da con-
vivência com o semiárido que quero aqui saudar todo 
o povo brasileiro, os que são das diferentes regiões e 
sofrem, ou com seca ou com enchente.

Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Muito obrigada, Senador Wellington Dias, renovan-
do os cumprimentos pelo pronunciamento dos temas 
abordados; renovando também os cumprimentos pelo 
aniversário de 52 anos de Brasília.

O Senador inscrito é o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, do Estado do 
Rio Grande do Sul, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, 
antes de iniciar aminha fala, parabenizar a Ministra 
Cármen Lúcia pela posse à frente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. É a primeira mulher na história, Senador 
Mozarildo, a assumir esse cargo.

Foi interessante – eu estava lá assistindo a essa 
posse –, pois na Mesa estavam a Presidente da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita à Presidência 
da República; a Vice-Presidente do Congresso, Senadora 
Marta Suplicy, representando o Presidente Sarney, que 
está se recuperando da saúde em São Paulo. Então, as 
três mulheres, como presidentes: Presidente da Repúbli-
ca, Presidente do Senado Federal e Presidente do TSE 

– Tribunal Superior Eleitoral. A Mesa estava realmente 
muito bonita. E a sessão agora sendo presidida pela Se-
nadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.

Aqui também, na Mesa do Senado, quem inau-
gurou foi a Senadora Serys ...

(Interferência fora do microfone.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Não, na Mesa. No Senado, do Estado do Amazonas. 
Na Mesa do Senado, a Senadora Serys Slhessarenko, 
como vice-presidente, Senadora de Mato Grosso – 
nascida no Rio Grande, gaúcha também.

Então as mulheres, graças a Deus, estão ocu-
pando esses postos de destaque aqui no nosso País.

Eu queria ainda parabenizar o Ministro Ayres de 
Britto pela posse à frente do Supremo Tribunal Federal. 
Estive também na posse, que foi muito bonita, bem como 
o seu discurso. Eu o parabenizei pela posse e pelo ex-
celente pronunciamento feito – um poeta. Foi realmente 
uma pintura o pronunciamento que ele fez ontem em 
sua posse à Presidência do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, por último, parabenizo Brasília, nossa ca-
pital da República, a que V. Exª já se referiu, pelo 52º 
aniversário de sua fundação. Foi fundada em 1960, a 
nossa bela capital da República, que tem acolhido aqui 
tantos brasileiros de todos os rincões e de todos os 
Estados brasileiros. Parabéns, Brasília, pelos 52 anos!

Entrando agora no meu pronunciamento, por coinci-
dência o Senador Wellington Dias, ex-governador do Es-
tado do Piauí, foi aparteado por alguns outros Senadores, 
falou sobre água, a situação das águas, o problema da 
seca no Nordeste, até no Rio Grande do Sul; como até 
no Amazonas, que é o berço das águas no nosso País, 
tivemos já rios secando em alguns anos, até com mortan-
dade de peixes. É uma ironia dizer que a Amazônia tem 
rios que já secam também. Então é uma preocupação 
que deve realmente tomar conta de todas as autoridades 
do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de todo o mundo, 
essa questão das águas. E falo exatamente sobre isso.

Aconteceu em Marselha, na França, entre os 
dias 12 e 17 de março, o 6º Fórum Mundial da Água. 
A Organização das Nações Unidas – ONU aproveitou 
a ocasião para o lançamento do 4º Relatório Mun-
dial sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos 
– WWDR4, um extenso trabalho sobre a questão da 
água, coligido em bases trianuais.

Infelizmente, esse Relatório não é tranquilizador. 
Em que pese reconhecer que existem avanços sig-
nificativos no gerenciamento desse recurso natural, 
a ONU mantém o alerta para diversos gargalos que 
resultam da combinação perversa de graves fatores 
estruturais e conjunturais. Aí que entram as autorida-
des, Senador Mozarildo.
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Em termos bastante simples, perto de um bi-
lhão de pessoas não tem acesso a fontes seguras de 
abastecimento de água. Um bilhão de pessoas, hoje, 
enfrenta problemas com o abastecimento de água!

São 1,4 bilhão que não tem eletricidade em seus 
lares e um bilhão sofre de variados graus de desnutri-
ção. Esses dados, relacionados com os três usos prin-
cipais das águas – consumo humano direto, geração 
de energia e agricultura – nos mostram uma situação 
que beira a catástrofe.

O balanço regional aponta na África problemas 
relacionados ao baixo estágio de desenvolvimento, 
tais como falta de infraestrutura de captação, baixo 
nível técnico do gerenciamento de recursos hídricos, 
combinado com desperdícios e poluição. Na Ásia, o 
crescimento da população urbana resulta num grande 
desafio, especialmente para as condições sanitárias.

Para nossa América Latina e Caribe, o aumen-
to do consumo, resultante de economias em fase de 
crescimento, tem desafiado a capacidade dos governos 
em lidar com os problemas de gestão da água. Não é 
à toa que o subtítulo do primeiro volume do relatório é 
“Gerenciando as águas sob incerteza e risco”.

Governos nacionais têm falhado, alerta a ONU, no 
papel de coordenador que se espera deles. Em alguns 
lugares, o problema é falta de capacidade técnica ou de 
recursos econômicos; em outros, mesmo existindo áre-
as técnicas especializadas, o erro é tratar a questão da 
água de forma isolada, não entendendo o imbricamento, 
o relacionamento, desta com outras questões, como o 
desenvolvimento econômico, a educação da população 
ou os hábitos de consumo individual e das empresas.

A recomendação geral passa por aumento da ca-
pacidade técnica, melhora da qualidade da informação, 
tanto científica quanto gerencial, esclarecimento dos 
tomadores de decisão, democratização e diversificação 
dos fóruns onde a questão é discutida, e, fundamental-
mente, a busca de soluções inteligentes e inovadoras.

É necessário, sobretudo, reconhecer que pode 
não ser possível vislumbrar uma solução única ou de-
finitiva para o problema em um dado momento, exigin-
do dos diversos atores políticos, econômicos e sociais 
envolvidos no processo decisório políticas que devem 
ser revistas e atualizadas quando novas oportunida-
des forem surgindo.

As novas ferramentas de gerência, especialmente 
a gerência de riscos, devem ser amplamente aplica-
das. Isso equivale a dizer que não existe solução para 
a questão das águas sem algum tipo de litígio, sem 
contrapartida, sem efeito colateral.

Não se alcança o ótimo puro, mas se busca a 
otimização dentro do que é momentaneamente pos-
sível. O compromisso maior, contudo, deve ser com o 

longo prazo, com as gerações futuras, com soluções 
sustentáveis, com a proteção dos segmentos mais 
fragilizados da população mundial.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já há al-
gum tempo o Senado Federal tem participado de forma 
ativa na discussão da questão da água. Só para não 
recuar muito, lembremos a Subcomissão Temporária 
criada, em 2008, para o Fórum das Águas da Améri-
ca e o V Fórum Mundial da Água, de 2009, primeiros 
eventos com a participação direta de parlamentares 
dos vários países.

É inevitável a inclusão dos Legislativos nacionais 
nos debates, na medida em que se enxerga que as 
soluções e compromissos devem ser negociados e 
incluir uma variedade de diferentes atores. Isso foge 
do modelo tradicional de acordos internacionais, es-
tabelecidos por técnicos dos Executivos, meramente 
homologados, quando necessário, pelos Legislativos.

Tal participação também é essencial para trazer 
informação fundamental ao nosso processo decisó-
rio. A discussão do aperfeiçoamento das parcerias 
público-privadas – projeto que tive a grata satisfação 
de relatar aqui no Senado Federal –, por exemplo, en-
riquece quando sabemos que é uma solução viável 
para aporte de recursos e conhecimento técnico ao 
gerenciamento de recursos hídricos e à geração de 
energia em nosso País.

A discussão do novo Código Florestal, entendido 
de maneira mais ampla, deve perceber a estreita liga-
ção entre ecossistemas e disponibilidade, conservação 
e recuperação de mananciais.

Da mesma forma, cabe-nos a delicada costura 
econômica, política e social que deve equilibrar a sus-
tentabilidade do nosso desenvolvimento econômico, 
largamente lastreado nas commodities agrícolas, com 
práticas sustentáveis de uso das águas, ou ainda cres-
cimento industrial com uso consciente das águas em 
ambiente urbano, ampliação das condições sanitárias 
e controle da poluição.

A construção dessa agenda conjunta permitiu ao 
Brasil ter, mais uma vez, um posicionamento firme e 
moderno a respeito dessas questões, consubstanciado 
em documento preparatório intitulado “Contribuição do 
Brasil para o Processo Regional das Américas”, que 
antecipou várias das diretrizes e recomendações que 
reencontraremos nos documentos da ONU.

A dimensão continental do nosso território, acompa-
nhada de uma forte disponibilidade de recursos hídricos 
nos faz experimentar praticamente todo o leque de temá-
ticas relacionadas ao manejo da água. Seca, enchente, 
indústria, poluição, recuperação de mananciais, equilíbrio 
ecológico, agricultura, opção por geração de energia hi-
drelétrica, questão sanitária, desperdício, transposição 
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de rios, financiamento de obras de infraestrutura, desen-
volvimento científico e tecnológico, segurança nacional, 
tudo, enfim, passa pela agenda do Congresso Nacional. 
Então, nós somos também responsáveis por tudo isto: 
pelas futuras gerações do nosso País.

Srª Presidente, a continuidade dessa experiência 
de discussão democrática sobre gestão de recursos 
naturais – que busca não a razão excludente de um 
grupo ou outro, mas o entendimento e soluções susten-
táveis, de compromisso – com certeza é a principal con-
tribuição que damos aos fóruns regionais e mundiais.

Esse trabalho não para. O próximo passo é a 
Rio+20, que acontecerá de 20 a 22 de junho deste ano. 
Nela, esperamos ver ampliadas as oportunidades de 
demonstrar o íntimo relacionamento do gerenciamento 
de recursos hídricos com a questão da mudança cli-
mática, posição cobrada, aliás, pelo documento das 
Nações Unidas.

Sabemos que será um momento delicado, no 
qual a crise dos países que lideram a economia mun-
dial pode ser usada para descartar qualquer forma de 
compromisso com questões ambientais.

Nesse quadro, será novamente nossa experiên-
cia de debate democrático, típica da atividade parla-
mentar, que vai encontrar as soluções e compromis-
sos possíveis.

Encerro, Srª Presidente, retomando o texto da 
ONU, com a afirmação de que, apesar da situação 
gravíssima, ainda é possível vislumbrar solução para 
os problemas que comentei. Mas o relógio está contra 
a humanidade, se persistir o quadro de inércia apre-
sentado por alguns governos de países importantes. 

Felizmente, damos mostras de que não tem sido 
esse o caso do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, para 
demonstrar aqui a nossa preocupação com o uso da 
água não só no Brasil, mas em todo o mundo, para 
que as futuras gerações não venham a ser ainda mais 
penalizadas do que as de hoje.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Valdir Raupp, que representa o Estado 
de Rondônia e que tem origens no sul do País, sua 
família ainda está no Rio Grande do Sul – e eu tenho 
muita honra, isso é muito bom.

Eu queria lhe dizer que esse tema é crucial. Nós 
não podemos ser perdulários no consumo da água, 
que é um bem finito. O que está acontecendo agora – 
a seca no sul e as enchentes no norte do País – é um 
alerta e um chamamento à emergência, à urgência, 
para preservarmos esse bem que temos em grande 
quantidade em todas as regiões do País.

Quero felicitá-lo pela abordagem de um tema 
sobre o qual devemos falar aqui todos os dias, todas 
as semanas. O que não pode continuar é o que nós 
vemos, às vezes, aqui mesmo em Brasília, nossa ca-
pital, que é o uso de água tratada, que custa muito, 
para lavar uma calçada. Essa é uma forma – digamos 
– perdulária de tratar esse bem que é finito.

Então, temos de ter muito cuidado e, sobretudo, 
muita educação ambiental, para respeitar esse bem 
que é de todos nós.

Meus cumprimentos, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– O próximo orador inscrito é o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, semana importante esta que nós 
vivemos.

Pretendo abordar, num novo pronunciamento, a 
posse do Presidente do Supremo Tribunal Federal e 
a posse da Presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. 
Foram dois notáveis pronunciamentos. Na minha opi-
nião, talvez seja o momento mais importante da Justi-
ça brasileira. São duas pessoas que darão vida nova 
ao Supremo Tribunal e ao Tribunal Superior Eleitoral. 
Nos sete meses do novo Presidente, mandato mais 
curto que alguém já exerceu naquela casa, porque ele 
completa os 70 anos exatamente daqui a sete meses, 
o Supremo votará o mensalão e será o momento mais 
significativo da história da política brasileira. Mas deixa-
rei para falar sobre isso num pronunciamento especial.

Hoje, Srª Presidente, felizmente, esta semana 
terminou muito bem. O Conselho de Ética funciona, 
um grande Presidente, o ilustre companheiro nosso do 
Partido Socialista de Sergipe. Na sua primeira reunião, 
na sua primeira atitude, aceitou a representação contra 
o Sr. Demóstenes. O prazo já está correndo. Dentro 
de alguns dias, na semana que vem, ele apresentará 
sua defesa prévia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Pedro Simon, peço licença a V. Exª, 
porque um grupo grande de estudantes de Direito da 
Faculdade... Aliás, não sei se é do curso de Direito, 
mas, se fosse, seria muito conveniente estarem ou-
vindo V. Exª. Eles estão aqui para visitar o Senado, 
são da Faculdade Objetivo, da cidade de Rio Verde, 
no Estado de Goiás. 

Boas-vindas. Estão ouvindo o pronunciamento de 
um dos mais importantes tribunos desta Casa, o Se-
nador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

Peço desculpas, Senador, mas eu queria saudar 
os visitantes que estão ouvindo V. Exª nesta sessão.



13680 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Obrigado a V. Exª. 

Saudando os irmãos de Goiás. Goiás está nas 
manchetes. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pelo lado ruim. É lamentável. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E 
não da maneira que merece, pela capacidade, pela 
potência, pelo crescimento, pelos grandes nomes que 
honram aquele Estado, mas Goiás está nas manchetes. 
Esse Sr. Cachoeira está virando um vulcão.

Eu pedi, Srª Presidente, ontem, no Conselho de 
Ética, garantia de vida para o Sr. Cachoeira. Eu acho 
que estava muito bem ele lá na cadeia em Natal, num 
presídio de segurança máxima e numa cela especial 
só para ele. Trouxeram-no para Brasília e o colocaram 
numa cela, parece-me, com 22 pessoas. O Sr. Cachoei-
ra é uma bomba ambulante. O que tem de gente atrás 
dele, o seu arquivo é tão intenso, é uma interrogação 
tão intensa, que a pergunta é qual será o próximo golpe.

Trouxeram-no para cá. Ele estava muito triste, 
longe da mulher. Dizem que a mulher é muito bonita, 
muito moça. Então, ele veio para cá, para ficar perto da 
mulher, poder receber visitas íntimas, e veio para cá. 
Então, de uma cela isolada, ele está numa cela aberta.

Lembrei o caso do Sr. PC Farias, que foi aquele 
empresário que era tesoureiro da campanha do Pre-
sidente Collor e que foi envolvido numa série de es-
cândalos e mais escândalos e mais escândalos e mais 
escândalos. Houve o impeachment do Presidente, mas 
houve uma continuidade de processos envolvendo o 
Sr. PC Farias. O que fizeram? Deixaram o Sr. PC Fa-
rias lá em Alagoas, sua terra.

Também era um arquivo ambulante de denúncias, 
todo mundo com medo dele. Quem ele vai denunciar? 
O que ele vai falar? O que ele vai dizer? Apareceram 
assassinados ele e uma amante. Ele era uma pessoa 
muito bem casada, dava-se muito bem com a esposa. 
A esposa faleceu, e aí ele teve uma namorada. Apa-
receram mortos ele e essa namorada. Deixaram o 
inquérito para a Polícia de Alagoas. Conclusão: crime 
passional. A amante matou-o de paixão e depois se 
matou. A amante era uma profissional, não tinha nada 
a ver; a fonte de dinheiro era ele.

O Sr. Cachoeira está numa situação mil vezes 
mais delicada. O que ele tem para contar? O que ele 
pode contar? Esse Cachoeira, convém esclarecer, lá 
atrás, em 2005, no início do governo do Lula... Naque-
la época, o Lula tinha confiança em mim, Presidente. 
Jantando na minha casa, ele e o todo-poderoso José 
Dirceu, que eu considerava uma pessoa excepcional, 
de grande liderança, convidaram-me para participar do 
governo. Eu disse: “V. Exª concorda comigo? Não posso 

participar do governo, senão, no PT do Rio Grande do 
Sul, vai haver uma confusão dos diabos”. Convidaram-
-me e eu aceitaria ser Liderança do Governo.

No início do governo do Lula, eu praticamente 
exercia esse trabalho aqui, quando saiu a denúncia do 
Cachoeira, esse Cachoeira, comprando com dinheiro e 
discutindo os percentuais da roubalheira. Os senhores 
devem ter visto isso mil vezes, a televisão noticiou mil 
vezes. Estava o cidadão sentado, o Cachoeira do lado, 
e ele fazia não sei o quê, pegava o dinheiro, colocava 
no bolso e dizia que eram 10%, 15% do seu dinheiro 
e não sei o quê... Foi a primeira vez que isso apareceu 
escancaradamente.

Eu fui lá e disse: “Demita! Demita o Sr. Waldomiro, 
Subchefe da Casa Civil, e abra um processo contra o 
Sr. Cachoeira”. O Ministro da Justiça era o Sr. Márcio 
Bastos, uma pessoa por quem tenho a maior admi-
ração, uma pessoa extraordinária. Dizem que foi ele 
quem orientou o Lula no sentido de não demitir. Nem 
demitiu o subchefe da Casa Civil, nem abriu o proces-
so do Cachoeira. Aí eu e o Senador Jefferson Péres 
pedimos uma CPI aqui nesta Casa. O Presidente era 
o José Sarney, e o Presidente da República, o Lula. 
O Lula não deixou o José Sarney montar a comissão. 
Tinha número, tinha condições, tinha disposição. Ficou 
na gaveta, e não designaram. 

O Senador Jefferson Péres e eu entramos no 
Supremo. Ganhamos. O Supremo mandou criar a co-
missão. A comissão foi criada, mas levou um ano. E, 
com um ano que o Sr. Lula não tirou o Sr. Waldomiro, 
não deu uma linha de moral e uma linha de ética, um 
ano depois, quando nós criamos a comissão, não era 
mais nem do Sr. Cachoeira ou do Sr. Waldomiro, era o 
mensalão, atingia Deus e todo o mundo. São os qua-
renta que estão sendo processados agora no Supremo. 
Foi isso que aconteceu.

Por isso, Srª Presidente, vejo o debate, a dis-
cussão que está sendo travada entre o Lula e a Pre-
sidenta, todo mundo estranhando por que, de certa 
forma, o Lula está insistindo nessa CPI, querendo ver 
sangue nessa CPI. 

Ontem a Globo publicou uma manchete enorme, 
uma fotografia de meia página com o Lula, o Sr. Renan, 
aquele grupo do MDB. E o Sr. Lula parecia nos velhos 
tempos. As manchetes todas dizem que há um confronto 
entre a Presidenta e o Sr. Lula: a Presidenta querendo 
serenidade, e o Sr. Lula querendo botar fogo. Começa 
de quem vai ser o relator. O Sr. Lula quer o homem que 
foi líder do Governo, destituído pela Presidenta. A Presi-
denta acha que ele tem mágoa, deve ter ressentimento, 
foi destituído da liderança do Governo, não é pessoa para 
botar na relatoria de uma comissão incendiária que nem 
essa. Cá entre nós, eu acho que a Presidenta tem razão. 
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O que o Sr. Lula tem que se meter em indicar o relator 
da comissão? Eu penso diferente. Tem gente que acha...

O Lula disse que quer isso por causa do Governa-
dor de Goiás. Ele não perdoa o Governador de Goiás, 
porque ele deu uma declaração lá atrás, na hora do 
incêndio, dizendo que ele, Governador de Goiás, tinha 
falado ao Lula que existia o mensalão.

E o Lula sempre disse que não sabia de Men-
salão, que nunca soube, porque na época o Sr. Tho-
maz Bastos orientou o governo para dizer que aquele 
dinheiro do Mensalão não era roubado, não. Não era 
dinheiro tirado daqui, tirado de lá; era conta dois, que 
todo mundo usa. Todo mundo pega dinheiro que não é 
contabilizado. As empresas vêm, dão dinheiro por fora, 
o cara recebe, gasta em não sei o que, e não aparece 
nada. Essa foi a tese que o Sr. Bastos levou e que o 
Lula defende até hoje: não houve Mensalão.

Então, anos depois, o Lula está com um drama 
de consciência, querendo criar, seis anos depois, a 
CPI que ele não criou, querendo agora refazer o erro 
que ele praticou. Ele deveria ter criado essa CPI seis 
anos atrás!

Eu às vezes penso com Deus: o Lula fez um gran-
de governo. Eu gosto do Lula. Acho que o Lula é um 
homem sério. Não tenho dúvida nesse sentido. Essas 
coisas que ele fez foram do tempo de liderança sindi-
cal, aquela história de compadrio. É uma história que 
foi indo, indo, e vai deixando, vai deixando... Mas não 
vejo nada que envolva a dignidade dele.

Se o Lula, que fez um bom governo, tivesse demi-
tido o Waldomiro, processado o Cachoeira, dado uma 
linha de ética ao seu governo, mais o Bolsa Família e 
não sei o que, acho que o Lula viraria deus e nós não 
escaparíamos de um terceiro mandato.

Em parte até foi bom que ele não fosse endeusa-
do, mas ele perdeu essa chance. Então quer recuperar 
agora, nas costas da D. Dilma. Aquilo que não fez no 
governo dele, ele quer pagar nas costas da D. Dilma.

Está aí a empresa, empresa que veio do governo 
dele, a Delta, e que vai estourar nas costas da Presidenta. 
Vai abrir a nu. E esse presidente da Delta, muito amigo de 
muita gente, ainda dá uma declaração dizendo: ah, esses 
políticos são aí... Eu pego 50 – acho que são milhões, 
não sei qual é o preço de hoje, eu não faço parte des-
sa compra e venda – milhões, boto na mão de qualquer 
Senador, pego o que eu quero, faço o contrato que bem 
entendo. Ele, gravando assim, com essa tranquilidade.

Pior é que é verdade. 
Tudo que nós fizemos nesta Casa ainda foi para 

pegar o corrupto, seja deputado, senador, prefeito, 
gente simples que pegou a bolada, não sei o quê. Mas 
o corruptor, o empresário, os donos da Delta da vida, 
com eles nunca acontece nada. 

Está lá um político, um prefeito, um cidadão qual-
quer. É claro que ele errou. Estou ali, o cara me deu 
o dinheiro, eu coloquei no bolso e aumentei em 20% 
a fatura. É claro que eu errei, mas o filho da mãe do 
empresário que me fez errar errou até mais do que 
eu. Não se tem notícia de coisa nenhuma contra em-
presário nenhum.

Eu criei a CPI dos Empreiteiros. Quando houve 
o impeachment do Collor, resultou tanto escândalo 
dele que criamos a CPI dos Anões do Orçamento. 
Nessa época, já era o Itamar, e essa CPI gerou tanto 
escândalo que, em determinado momento, falou-se: 
“Deixem-nos aí. Deixem-nos ficar mais um pouquinho” 
– é bom que os amigos goianos ouçam. Gerou tanto 
escândalo que o tempo iria passar e nós não iríamos 
julgar nada, porque o tempo passou. Então, dividimos, 
para ter autoridade moral. Que ideia a minha, bobalhão!

Primeiro, vamos julgar os parlamentares e assumir 
o compromisso. Todo mundo assinou. Terminado esse 
julgamento, criou-se uma CPI das empreiteiras, dos 
corruptores. Foi aprovado. Julgamos os parlamentares, 
mais de 15 foram cassados. Aí eu entrei com o pedi-
do de instalação da CPI dos corruptores. Na época, o 
Presidente era o Sr. Fernando Henrique Cardoso. Ele 
não deixou criar. Não deixou criar. E até hoje – já se 
vão quantos anos –, já entrei com meia dúzia de pro-
posições para a criação da CPI dos corruptores ou CPI 
dos empreiteiros, mas nunca consegui. Não tem jeito.

Então, aparece o Presidente da Delta e diz: “Não, 
eu pego 50 milhões e dou para o fulano, dou para o 
beltrano”. E não acontece nada. Porque de uma coisa 
a gente já sabe: essa CPI vai atingir, provavelmente, 
o Senador Demóstenes, vai atingir muita gente, mas 
nenhum empreiteiro.

É por isso que essa situação é muito delicada.
A Senhora entrou na vida pública há muito tem-

po, não vou dizer os anos porque são os anos que V. 
Exª aparenta ter, 35 anos – 35 é exagero, 30. Mas V. 
Exª acompanhou como jornalista a longa caminhada 
que teve nesta Casa. 

Corrupção pode existir, para cadeia não vai nin-
guém. O Brasil, repito mil vezes, é o País da impunidade. 
Amanhã, sábado, às 10 horas, na frente ao Museu da 
República, vamos ter umas 40 mil pessoas. É o movi-
mento dos jovens contra a corrupção, a chamada explo-
são da mocidade. Usando as linhas sociais, onde cada 
cidadão, com o seu computadorzinho, se identifica com 
o mundo, em sua casa, está revolucionando o mundo. 

Aconteceu isso no Ficha Limpa, esta Casa votou 
por unanimidade. Se a mocidade não estivesse ali na 
rua, cercando o Senado, duvido que tivesse votado. 
Muita gente votou porque estava na cara, e quem vo-
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tasse contra o nome a notícia se espalharia pelo Brasil 
afora praticamente como um corrupto. 

Amanhã eles vão estar na rua para cobrar da 
CPI. As CPIs ultimamente têm sido motivo de ridículo, 
dão em zero, fazem um arreglo e não apuram coisa 
nenhuma. As CPIs já viveram grandes momentos na 
história deste Congresso. Hoje, vive os seus piores 
momentos, e a imprensa publica. 

Me perguntaram: Senador, por que o senhor não 
participa da CPI? O Senhor devia participar! E eu fico 
impressionado. O cidadão me pergunta como se eu não 
quisesse participar. Eu digo: Não, no MDB eu não atinjo 
a ética do líder. Ela é tão profunda, ela é tão consisten-
te, ela é tão necessária que ele atinge, o Jucá atinge, 
muita gente atinge, o Pedro Simon não atinge. O Simon, 
Requião, nosso querido Senador Jarbas Vasconcelos 
somos marginalizados. Então, se diz que a CPI vai estar 
cercada, para garantir o que eles querem. 

Com toda a sinceridade, eu me lembro da CPI 
do Mensalão. Quando foi criada a CPI do Mensalão, o 
nome dela era CPI Chapa-Branca, e o governo fez a 
mesma coisa, botou um Senador do Mato Grosso do 
Sul como Presidente, do PT, e um Senador do MDB, 
do Rio Grande do Norte, como relator. Era para dar 
em nada, e deu no Mensalão. 

Porque tem algo, e é do que eu tenho medo, por-
que, na verdade, a consciência de alguns não funciona, 
mas tem outros que ao entrar na CPI com a disposição 
de fazer o que o líder mandou, vendo o que acontece 
na CPI podem tomar posição diferente. Eu creio nisso, 
eu creio que vai acontecer isso. Eu creio.

Eu me dirijo à Presidente da República. Eu con-
cordo que a Presidente Dilma está magoada com a 
maneira com que as coisas foram feitas. Afinal, ela 
estava nos Estados Unidos, podiam ter a gentileza de 
esperar a volta dela, era até uma questão de educa-
ção, e criaram a CPI quando ela estava fora. 

Portanto, a reunião do PT, assim como a reunião 
do Presidente da Casa, do Senado, e os Líderes, como 
a reunião do MDB não foram feitas com a Dilma, foram 
feitas com o Lula lá o hospital. 

Presidenta, não se assuste, o que a Senhora não 
pode fazer é voltar atrás na sua linha da seriedade. 

A imprensa está publicando que nesse espaço, 
até nomear os membros da CPI, os partidos estão 
conseguindo as vantagens que estava esperando. 
Por exemplo, dizem que o Líder do MDB já conseguiu 
nomeação no Dnit que estava parada, que não saía. 
E que já saiu. Ele está satisfeito.

Presidenta, aguente firme. Governabilidade, pa-
lavra que na Espanha adquiriu um sabor notável, hoje 
passou a ser uma palavra muito mal vista no Brasil. 
A governabilidade, que é o símbolo do entendimento, 

da ética, do respeito, de se darem as mãos, de ter um 
projeto de futuro, onde o entendimento vá no sentido 
de buscar o bem comum, o melhor possível, no Brasil 
se transformou na barganha, no toma lá da cá, no “tu 
me dá o cargo e eu voto no teu projeto”, no “tu me dá 
emenda minha para tal lugar e eu voto em tal projeto”. 
Essa é a barganha que está aí. 

Resista, Presidenta. Resista!
Eu tenho convicção de que aconteça o que acon-

tecer com a Delta, as coisas mais sérias que estão 
sendo noticiadas, eu duvido que elas atinjam a Pre-
sidenta. Agora, ela não pode é colocar seu nome em 
jogo para defender a, b ou c que possa ter errado. Seja 
firme, Presidenta. Seja firme!

Mas para a Presidenta que queria iniciar este ano 
com uma pauta positiva, ela que no ano passado teve 
que demitir oito ministros, na verdade o nosso amigo 
Lula – e foi ele, não foi a oposição – não podia iniciar o 
ano com uma fase mais negativa do que está iniciando.

Deus proteja a Presidenta. Quanto a mim, estarei 
do lado da Presidenta em tudo aquilo que for a favor 
da dignidade. Continuo confiando nela, mas faço um 
apelo: Não se dobre! 

Dizem que o MDB está se aproveitando essa si-
tuação. Em primeiro lugar, deixando claro que o MDB 
não queria. E agora entendo a frase do Sr. Líder do 
MDB, quando disse: “Não, o MDB não há de querer 
CPI”. É que quis deixar claro que quem criou a CPI foi 
o PT e foi o Lula, para agora fazer o papel moderador, 
de entendimento etc e tal. Entende aqui; nomeia lá. 
Entende aqui; nomeia lá.

Resista, Srª Presidente! Deus nos ajude!
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Pedro Simon, temos o mesmo senti-
mento e as mesmas apreensões em relação a essa 
matéria. Ontem, conversava com colegas e dizia exa-
tamente isso. 

A primeira questão é que a Presidenta Dilma 
Rousseff tem um compromisso com a Nação, e a po-
pularidade dela se dá, no meu juízo, muito mais pela 
atitude dela, no campo ético, do que propriamente 
nos bons resultados da economia, que agora até está 
havendo...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
problema, Srª Presidente, é que ela precisa de maioria 
para governar, e, neste Brasil, só se fala nisso. E é isso 
que o MDB usa. É isso que o MDB usa. Qualquer projeto 
tem maioria, e, para a maioria, tem que trocar; é o troca-
-troca. E ela estava se impondo. Agora, repara V. Exª, 
ela mudou o jeito do Governo. Eu acho que foi correto, 
até da maneira como ela mudou. Ela não mudou o Líder 
do Governo porque ele cometeu alguma ilicitude. Não 
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foi nenhuma coisa errada, foi porque achou que estava 
na hora de mudar. O Líder do MDB o que fez? Primeiro, 
botou ele de Relator do Orçamento; segundo, quer em-
placar ele na Presidência da CPI. Quer dizer, tirou, por 
questões, aí são mais sérias, o Líder do Governo do PT 
lá na Câmara dos Deputados. O que o Lula quer? Que 
ele seja o Relator da CPI. Então, repare que há uma má 
vontade, querendo complicar a vida dela. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O mais grave, Senador, ou, pelo menos, politica-
mente mais preocupante, é haver um poder paralelo. A 
Presidenta Dilma Rousseff não merece isso. Ela está, 
digamos, com o foco numa administração de eficiência 
e também combatendo os malfeitos no Governo. De-
mitiu vários ministros envolvidos em denúncias, e isso 
ela fez com uma grande competência política e também 
preocupada com a ética. Por isso, a popularidade da 
Presidenta... Por isso, penso como V. Exª: ela não pode 
sucumbir. E, nesses aspectos, também não se pode 
fazer política, administrando com o fígado. Penso que 
a tentativa de também mascarar esse cenário, criando 
uma cortina de fumaça... O Supremo Tribunal Federal, 
pelo mesmo processo das redes sociais a que V. Exª se 
referiu muito bem, tem que sofrer pressão, para que o 
julgamento não fique arquivado, Senador Pedro Simon, 
porque o que a CPI dos Correios fez foi um trabalho 
muito sério. O que se imaginava a CPI chapa-branca 
do Senador Delcídio, Presidente,...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – CPI 
chapa-branca.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – CPI chapa-branca.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E 
deu no que deu.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Como V. Exª se referiu, era o Senador Delcídio 
do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, e o Deputado 
Osmar Serraglio, do Paraná, do seu partido. Chegaram 
e fizeram um trabalho sério, competente e comprome-
tido com a apuração profunda das denúncias. Agora 
não há outro caminho. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mi-
nistro Relator no Supremo. Atuação 10.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Exatamente, e do Procurador da República que 
acolheu a denúncia feita. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Atuação 10 do Procurador da República.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – E agora se espera a mesma maneira desses 
Parlamentares, Deputados e Senadores que ajam da 
mesma forma. Sem aquele efeito midiático, sem es-

petacular, sem um denuncismo vazio, mas que faça 
um aprofundamento. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Para 
acontecer isso, minha querida Presidente, é importante 
o êxito do movimento que começa amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Isso é fundamental.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
povo tem que estar aí na frente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É fundamental.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 
povo estando aí na frente nós votamos juntos. O povo 
nos deixando aqui eu não acredito.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É fundamental, especialmente as redes sociais 
vão ter um papel relevante, como V. Exª disse com 
muita precisão.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
verdade!

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Pedro Simon.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais, queria agradecer a visita 
dos que estão acompanhando a sessão do Senado 
Federal nesta manhã de sexta-feira. Dar as boas vin-
das a todos, desejando uma boa estada em Brasília.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs. Senadoras Angela Portela e Maria do 
Carmo Alves enviaram discursos à Mesa, para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidas.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
já é uma realidade concreta para milhares de jovens 
brasileiros, a possibilidade de estudarem fora do Brasil 
e buscarem novas oportunidades profissionais, inte-
lectuais e pessoais.

Porém, há uma pedra no meio deste caminho: A 
dificuldade de revalidação e o reconhecimento auto-
mático de diplomas oriundos de cursos de instituições 
de ensino superior estrangeiras.

Este tema – revalidação e o reconhecimento auto-
mático de diplomas oriundos de cursos de instituições 
de ensino superior estrangeiras, que tenham reconhe-
cida excelência acadêmica foram assuntos debatidos 
na semana passada nesta Casa de Leis, pela Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, juntamente com 
a Comissão de Relações Exteriores.

Em audiência pública que discutiu o projeto do se-
nador Roberto Requião (PMDB/PR), que dispõe sobre 
o assunto, me pronunciei, assim como outros colegas 
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de Senado, totalmente a favor da desburocratização 
deste processo.

Ao sugerir alteração na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação), o projeto do senador Requião (PMDB/PR) 
propõe que os diplomas de cursos de graduação, 
Mestrado ou Doutorado, expedidos por instituições de 
educação superior estrangeiras tenham revalidação ou 
reconhecimento automático, desde que apresentem 
reconhecida excelência acadêmica. 

Esta proposta considera o fato de que os alunos 
que vão estudar fora do país, quando retornam ao Bra-
sil, precisam se submeter aos trâmites de revalidação 
ou reconhecimento dos seus diplomas, que, segundo 
a LDB, compete apenas às universidades.

Tomei a posição de ser favorável à proposta do 
senador Requião, considerando o fato de que cada 
vez mais, estudantes brasileiros estão se dirigindo às 
universidades estrangeiras, para cursar graduação ou 
pós-graduação. 

Em Roraima, por exemplo, temos aproximada-
mente 100 estudantes que fazem cursos em países 
membros do Mercosul, assim como professores que 
fizeram mestrado no Paraguai e na Argentina, e que 
anseiam pela revalidação de seus diplomas. 

Compreendendo a preocupação externada pe-
las universidades brasileiras de resistir a facilitação 
da revalidação, como forma de garantir a qualidade 
do ensino superior no Brasil. 

Todavia, entendo que a desburocratização do 
processo de revalidação e do reconhecimento de di-
plomas emitidos por universidades sediadas no exte-
rior se amparam em pelo menos três razões basilares.

A primeira delas é o fato concreto de que parcela 
significativa desses alunos encontrou dificuldades de 
acesso aos cursos mais concorridos do País, em es-
pecial nas áreas de Medicina e Engenharia. 

Outra razão reside no fato de muitos jovens alu-
nos terem o direito de buscar aprimoramento a sua 
formação superior, por meio de cursos inexistentes 
no Brasil, e por intermédio de conhecimentos, teorias 
e metodologias diferenciadas. 

E, a última destas razões, é que parte dos inte-
ressados em fazer cursos fora do Brasil, se dirigiu a 
outros países por questões familiares ou pelo desejo 
de estender os horizontes. 

De modo geral, penso que o pleito formulado por 
milhares de estudantes que fazem cursos, ou profes-
sores que estudaram no exterior, vem ao encontro da 
política de integração econômica e cultural do governo 
da presidente Dilma Rousseff, de promover a integra-
ção do Brasil com outros países da região e de outras 
partes do mundo.

Facilitar este processo de revalidação e reconhe-
cimento de diplomas emitidos no exterior, é uma exi-
gência que se impõe, diante do número cada vez mais 
crescente de jovens brasileiros que estão se dirigindo a 
instituições de ensino superior sediadas fora do Brasil, 
com o fim de cursar graduação, pós-graduação strictu 
sensu, mestrados e doutorados.

Tal facilitação evitará que, ao retornarem ao país, 
nossos brasileiros sejam obrigados a se submeter a 
um rito de revalidação do diploma, que, em geral, se 
revela complicado, lento, caro e discriminador. 

A mudança neste processo se impõe também, 
diante do número de estudantes, melhor esclarecen-
do, de profissionais já formados em várias áreas – que 
tende a crescer ainda mais. 

Crescimento este que se dá, com a ação oficial 
do próprio Governo Federal, que acaba de lançar o 
programa Ciência Sem Fronteiras, prevendo o envio 
de 75 mil alunos brasileiros para estudar fora do Brasil. 

Este programa, como justificam documentos ofi-
ciais, visa promover a consolidação, expansão e inter-
nacionalização da ciência, da tecnologia, da inovação 
e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio 
de alunos de graduação e pós-graduação e da mobi-
lidade internacional. 

Entendo, portanto, que a solução a ser encon-
trada, certamente, não deverá passar pela criação de 
empecilhos ou pela manutenção de trâmites burocrá-
ticos controversos. 

Acredito, então, que a melhor fórmula seria es-
tabelecer algum tipo de marco regulatório – e o inte-
ressante projeto do senador Roberto Requião aponta 
nesse sentido – que permita aplainar o caminho desses 
estudantes e profissionais brasileiros, que são mere-
cedores de toda a nossa consideração. 

Portanto, defendo o projeto do senador Requião, 
confiante no compromisso do seu relator, o senador 
Cristovam Buarque (PDT/DF), de aprimorá-lo de forma 
a atender da melhor maneira possível, aos estudantes 
brasileiros que anseiam pela revalidação de seus di-
plomas, expedidos por entidades de ensino superior, 
sediadas no exterior. 

Para concluir, considero importantíssimo o mo-
mento político, econômico, social e cultural por que 
passamos no Brasil, com melhor distribuição de renda 
e de oportunidades. 

Neste contexto, considero imprescindível que 
ajudemos a retirar os entraves e as dificuldades ainda 
existentes no processo de revalidação de diplomas, 
emitidos por universidades sediadas fora do Brasil. 

Agindo assim, estaremos a considerar como plau-
síveis os projetos, anseios e aspirações de estudantes 
brasileiros que almejam ser reconhecidos por seu país. 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 13685 

Muito obrigada.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM 

– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o consumo de 
drogas lícitas ou ilícitas é questão central da política 
brasileira neste início de século XXI. Os males trazi-
dos pelo consumo de substâncias ilícitas são autên-
tica praga que destrói vidas, famílias, lares e provoca 
estragos em todos os estratos sociais, em todas as 
regiões brasileiras, sem nenhuma distinção de sexo, 
etnia ou crenças religiosas. Todos cobram do Estado 
ações para resolver o problema.

Em todo o mundo, estima-se que entre 170 e 250 
milhões de pessoas utilizem drogas ao menos uma vez 
por ano e que haja entre 18 e 38 milhões de depen-
dentes no mundo. A solução não é simples e todos os 
países atualmente têm de lidar com o problema. Há 
métodos mais agressivos, que visam reprimir ou, ou-
tros, que encaram o problema do ponto de vista médico.

O Brasil adotou uma solução mista, desde a 
edição da Lei 11.343, de 2006, quando foi instituído o 
Sinad – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – cujo objetivo é o de articular, integrar e co-
ordenar as atividades relativas ao combate à oferta de 
drogas, ao tratamento de usuários e à prevenção do uso.

A Lei foi elaborada sob a influência da Política 
Nacional sobre Drogas, de 2005, que se funda em 
cinco grandes eixos de ação, a saber:

1 – Prevenção;
2 – Tratamento, recuperação e reinserção social;
3 – Redução de danos à saúde;
4 – Redução de oferta; e
5 – Estudos, pesquisas e avaliações.
O Tribunal de Contas da União, no entanto, 

põe em dúvida a transformação dessas políticas em 
ações concretas. Os relatórios TC 021.180/2010-5 e 
TC 033.434/2010-7 apresentam falhas graves, ou me-
lhor, gravíssimas, no modo como o governo brasileiro 
tem lidado com as drogas. Sem meias palavras, os re-
latórios indicam um misto de desleixo, incompetência e 
falta de vontade. Em suma, as principais lideranças do 
governo brasileiro não têm oferecido meios para que 
as drogas sejam verdadeiramente enfrentadas como 
problema policial, médico ou assistencial.

Em relação à atuação repressiva, a Polícia Fede-
ral tem enfrentado uma série de obstáculos para con-
seguir cumprir o seu papel constitucional de guardiã 
das fronteiras brasileiras. Em primeiro lugar, o efetivo 
é de apenas 1.439 policiais em 26 unidades espalha-
das ao longo de 16.886 quilômetros de fronteira. Nem 
todos, evidentemente se dedicam a reprimir o tráfico 
de drogas; segundo o relatório, apenas 46% dos poli-
ciais estão dedicados a essa tarefa.

Atenção especial deve ser dedicada às condições 
materiais. Em primeiro lugar, as instalações físicas, 
salvo exceções, caracterizam-se pela precariedade e, 
pela descrição dos auditores do Tribunal de Contas da 
União mal poderiam ser qualificadas como delegacias.

Os equipamentos utilizados também não estão 
em melhores condições. Faltam embarcações; faltam 
coletes balísticos para protegei-os policiais e não há 
aparelhos de comunicação via satélite em número 
suficiente. O armamento foi o único item considera-
do satisfatório. Todos os demais eram insuficientes 
ou inadequados. Por fim, destaca-se negativamente 
a falta de comunicação entre Polícia Federal e For-
ças Armadas.

Em termos de ações repressivas, o quadro cau-
sa surpresa e apreensão, mas quando olhamos para 
a prevenção e o tratamento os sentimentos são de 
choque e revolta.

De acordo com o relatório, que ora tomo a liber-
dade de reproduzir:

“A própria Senad avalia quem nem todas 
as campanhas desenvolvidas estão em sinto-
nia com a Política Nacional sobre Drogas, a 
exemplo daquelas que ‘apelam para imagens 
e mensagens impactantes, que acabam por 
reforçar a sensação de que o uso de drogas é 
um problema sem solução, ou de que o usuário 
é indivíduo irresponsável e incapaz de mudar 
seus comportamentos, reforçando o estigma 
social já existente, contribuindo, assim, para 
afastar essas pessoas dos serviços sociais e 
de saúde”.

Em relação às ações voltadas ao tratamento de 
dependentes, há fragilidade na Rede de Centros de Aten-
ção Psicossocial. No Brasil, até o final de 2010, havia 
somente 258 unidades especializadas no atendimento 
de usuários de álcool e outras drogas, os chamados 
Caps/AD. Para piorar, houve redução, isso mesmo, re-
dução na cobertura per capita na rede de atendimento 
nos estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Tocantins 
e no Distrito Federal, além de se verificar que são pouco 
acessíveis no Acre, Amazonas e Distrito Federal.

Ainda segundo o relatório 

“...destaque-se que, dos 283 municípios 
com mais de cem mil habitantes, 138 ainda 
não possuem Caps/AD, ou seja, 48% não têm 
cobertura da rede de saúde mental no que se 
refere ao tratamento especializado em álcool 
e outras drogas no Caps, principal estrutura 
para tratamento dos dependentes”. 

Some-se a isso o fato não menos importante de 
que 25% dos Caps gerais e 47% daqueles do tipo AD, 
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ou seja, especializados no atendimento de dependen-
tes químicos, não contam em seus quadros com pro-
fissional capacitado em cursos oferecidos pela Senad!

Em relação à epidemia do crack o quadro nova-
mente é de horror. Da meta de 3.492 leitos, apenas 
179 foram criados, ou pouco mais de 5%!

Não me estenderei mais porque a concepção da 
política anti-drogas não é o objeto da minha análise; na 
verdade, verificamos, através do relatório dos auditores 
do TCU, que sua execução é que é ruim. Há, claramen-

te, um problema de gestão das políticas anti-drogas no 
Brasil, com pouquíssimos resultados eficientes.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos.
Dou por encerrada a sessão do Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Está encerada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 36 minutos.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

O PT NA CAIXA DE PANDORA

Delator do esquema de corrupção que fulminou 
políticos do DEM revela que a operação foi feita com a 
ajuda do PT e seguindo a agenda eleitoral do partido

Desde que se transformou na principal testemu-
nha do escândalo de corrupção mais documentado 
da história, o delegado aposentado Durval Barbosa 
enfrenta os dissabores inerentes à figura de um dela-
tor: é odiado por uns, ameaçado de morte por outros 
e tratado com indiferença pela maioria. Indiferença 
que, em alguns casos, embute o receio de que o de-
legado avance no compromisso assinado com a Jus-
tiça de contar a verdade sobre tudo o que viu, ouviu 
e de que também participou em mais de uma década 
como operador de um esquema que desviou mais de 
1 bilhão de reais dos cofres públicos. Durval já pres-
tou mais de 200 depoimentos. Suas informações e as 
avassaladoras imagens que gravou em vídeo durante 
esse período provocaram a prisão, em 2010, do então 
governador de Brasília José Roberto Arruda, a renún-
cia do vice-governador e a cassação de vários parla-
mentares. Um tsunami que tragou corruptos notórios, 
levou ao chão um dos principais partidos de oposição 
ao governo federal e, agora, ameaça produzir estra-
gos também no PT.

Na semana passada, Durval Barbosa, ao longo de 
mais de quatro horas de entrevista a VEJA, revelou um 
lado ainda desconhecido da operação: o envolvimen-
to do PT e de petistas importantes na preparação do 
bote que viria a influenciar decisivamente o resultado 
das eleições em 2010 em favor do partido. O delegado 
detalhou a participação do atual governador do Dis-
trito Federal, Agnelo Queiroz, como protagonista do 
caso que ficou conhecido como “mensalão do DEM” 
(partido ao qual Arruda e o vice Paulo Octávio eram 
filiados). Além disso, confirmou a participação na trama 
de petistas de proa, como José Antônio Dias Toffoli, 
ex-advogado-geral da União e ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Informações preciosas que, 
segundo Durval, levaram assessores de Agnelo a ten-
tar suborná-lo para manter tudo em segredo – estra-
tégia que, além de afrontar as práticas republicanas, 
se mostrou desastrada, porque a incursão foi gravada 
em vídeo por um aliado do homem que abriu a caixa 
de Pandora da política brasiliense.

As novas revelações indicaram que figuras do PT 
agiram em sintonia com o delegado. Durval contou que, 

em junho de 2009, recebeu a visita de Agnelo Queiroz, 
então pré-candidato do PT ao governo do DF. Na oca-
sião, mostrou ao petista o famoso vídeo no qual Arruda 
embolsa 50 000 reais coletados de empresários que 
tinham contratos com o governo local. Um daqueles 
flagrantes de propina em seu estado mais puro, cris-
talino, devastador. O pré-candidato não escondeu a 
extrema excitação ao ver as imagens. Vislumbrou a 
oportunidade que se apresentava.

– Você garante tirar o Arruda do páreo? 
– Garanto! 
– Então, eu vou ganhar a eleição.
O petista saiu da reunião com uma amostra do 

material e o compromisso de envolver a Procuradoria-
-Geral da República e a Polícia Federal nas investiga-
ções. Em troca, prometeu ao delegado uma secretaria 
de estado no futuro governo. A conversa prosseguiu: 
“Esse aqui (Arruda) já está fora, mas você têm de se 
preocupar com o outro (o ex-governador Joaquim Ro-
riz, na época pré-candidato ao governo do DF)”, disse 
Durval. Agnelo teria então revelado que o plano para 
eliminar os adversários era ainda mais abrangente: 
“Esse (Roriz) está aniquilado”. Cinco meses depois 
desse diálogo, com a ação da Polícia Federal e da 
Procuradoria-Geral da República, o esquema de cor-
rupção ruiu.

Paralelamente, já havia uma campanha pública 
pela aprovação do projeto de lei da Ficha Limpa, des-
tinado a impedir a candidatura de políticos sobre os 
quais pesavam acusações de corrupção, improbida-
de administrativa e crimes descritos no Código Penal. 
Agnelo, de acordo com o delegado, já sabia que o PT 
defenderia uma emenda ao projeto que proibiria a can-
didatura de políticos que renunciassem ao mandato a 
fim de escapar da cassação. Essa emenda foi aprovada 
em plenário e sancionada pelo presidente da Repúbli-
ca. O objetivo era impedir a candidatura de Roriz ao 
governo do Distrito Federal – meta que foi alcançada. 
“A inelegibilidade pela renúncia foi incluída na Lei da 
Ficha Limpa de forma casuística com foco na eleição 
do Distrito Federal”, alertou na ocasião o ministro do 
STF Gilmar Mendes, ao julgar o caso. Roriz, corrupto 
notório, também renunciou à candidatura. Em 2010, 
Agnelo foi eleito.

Procurado por VEJA, o governador Agnelo, que 
já havia confirmado anteriormente a reunião com Dur-
val Barbosa, voltou a repetir que se limitara a assistir 
aos vídeos. O delegado conta uma versão diferente. 
Para mostrar o arsenal que tinha em mãos, segundo 
ele, foram entregues a Agnelo dois CDs com áudios 
de funcionários do então vice-governador Paulo Octá-
vio negociando benefícios a empresários em troca de 
propina. Durval ressaltou que as gravações serviriam 
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de provas para que o Ministério Público Federal en-
trasse no caso. A chegada dos procuradores federais, 
no entanto, foi precedida pela participação especial 
de Dias Toffoli, o ex-advogado de campanhas petistas 
que assumiu a AGU e, depois, uma cadeira no STF 
durante o governo Lula. Durval confirmou que pedira 
a uma de suas assessoras, Christiane Araújo, que en-
tregasse os áudios a Dias Toffoli, com quem ela tinha 
uma relação de muita, muita proximidade. Christiane, 
que cumpriu a missão, mais tarde chegou a trabalhar 
na equipe de transição da presidente eleita Dilma 
Rousseff – gracas à relação próxima que mantinha 
com o ministro Gilberto Carvalho, com quem trocava 
mensagens regulares. Em duas delas, em poder da 
polícia, Christiane pede e recebe promessa de apoio 
para indicar um dos homens da quadrilha a um cargo 
de confiança. Toffoli nega que tenha recebido as fitas 
enviadas pelo ex-delegado.

Os vídeos e áudios de Durval foram, sem dúvida, 
o maior motor do projeto eleitoral de Agnelo. Durval, 
porém, diz que nunca cobrou a conta – a indicação 
para alguma secretaria de estado. Mas revela ter re-
cebido outro tipo de oferta. Na semana passada, em 
depoimento à Polícia Federal, ele discorreu sobre as 
tentativas de assessores do governador de comprar 
seu silêncio. Segundo o ex-secretário, o diretor da Po-
lícia Civil do Distrito Federal, Onofre Moraes, ofereceu 
150 000 reais ao jornalista Edson Sombra para que 
nenhum detalhe do envolvimento de petistas fosse di-
vulgado. Sombra é amigo do peito de Durval e guardião 
de parte de seus arquivos de áudio e imagem. “O atual 
chefe da Polícia Civil de Brasília procurou um amigo 
meu e ofereceu 150 000 reais para que não houvesse 
nenhuma denúncia contra o governo dele. Está tudo 
gravado”, disse Barbosa, repetindo o depoimento aos 
policiais federais. Sombra confirmou ter gravado as 
propostas financeiras de Onofre, de quem se conside-
rava amigo. “Isso não existe. Nunca aconteceu”, rebate 
o chefe de polícia.

Auxiliar direto dos ex-governadores Roriz e Arru-
da, com passagens em cargos de expressão no Distrito 
Federal, Durval Barbosa fez fortuna com a corrupção 
que agora denuncia. Diz-se vítima de esquemas que 
ajudou no passado. Esses grupos, de diferentes parti-
dos, teriam até feito planos para matá-lo e forjado uma 
acusação de pedofilia contra ele, cujas vítimas teriam 
sido seus próprios filhos. O objetivo seria desqualifi-
car seus depoimentos à polícia e, assim, desidratar o 
inquérito da Operação Caixa de Pandora em curso no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Durval vê em tudo 
isso o dedo da polícia do governador do Distrito Fede-
ral. É tanta sujeira que o melhor a fazer é escancarar 
ainda mais essa caixa de Pandora.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
MJ • DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INTELEGÊNCIA POLICIAL 
TERMO DE DECLARAÇÕES que presta DUR-

VAL BARBOSA RODRIGUES
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano 

de dois mil e doze (24/01/2012), na Diretoria de Inteli-
gência Policial, presente o Delegado de Policia Fede-
ral, RODRIGO DE CAMPOS COSTA. comigo. Escrivã 
de Policia as ligações que  menciona no teor no do-
cumento também fizeram  ligações para o SOMBRA 
QUE O DECLARANTE autorizado pelo mesmo comu-
nica essa autoridade de que fora feito urna proposta 
para SOMBRA num valor de RS. 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais) mensais, a fim de que este não 
expusesse matérias depreciativa contra o Governo do 
DF, beneficiando desta maneira tanto o Governo atual 
quanto atos pretéritos; QUE o declarante afirma que 
SOMBRA fez o registro de áudio e vídeo sobre esta 
proposta financeira feita pelo Diretor Geral da Policia 
Civil do DF. Nada nas havendo a se consignado deter-
minou a Autoridade que fosse encerrado o presente 
Termo que, lido e achado conforme, é por todos assi-
nado. inclusive por mim,

MÁRCIA ALENCAR MACHADO DA SILVA 
JINKINGS. Escrivã de 

“Eles ofereceram 150 000 reais em 
troca de silêncio”

O delegado aposentado Durval Barbosa, que 
forneceu as imagens e as informações que levaram 
os corruptos brasilienses à cadeia, hoje vive escondi-
do e sob proteção policial. Na semana passada, ele 
concedeu uma entrevista exclusiva a VEJA, a primeira 
em que aborda detalhes do escândalo. Fez novas e 
surpreendentes revelações: além de confirmar que o 
tsunami que varreu o governo de José Roberto Arruda 
e feriu de morte o DEM foi produzido com a ajuda do 
PT, Durval conta que, recentemente, um assessor do 
governador Agnelo Queiroz tentou comprar o seu silên-
cio. Com medo de ser suspenso o acordo de delação 
premiada que fez com a Justiça, o delegado procurou 
a polícia e denunciou a tentativa de suborno – como é 
do seu estilo, devidamente registrada em vídeo.

O senhor mostrou ao governador Agnelo Queiroz 
a fita do então governador José Roberto Arruda rece-
bendo o pacote de dinheiro antes mesmo de entregá-
-Ia à polícia?

Mostrei, no meu computador, em meu gabinete. 
Foi no primeiro semestre de 2009, um ano antes da 
campanha eleitoral.
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Qual foi o motivo do encontro entre o senhor e 
Queiroz?

Eu não confiava nas autoridades que comanda-
vam o Ministério Público do Distrito Federal. Decidi con-
tar o que eu sabia, e queria que as denúncias fossem 
investigadas pela Procuradoria-Geral da República. 
Achei que ele podia ajudar.

E o que aconteceu?
Quando viu o material, o Agnelo pediu ajuda para 

tirar o Arruda da disputa eleitoral. Ele falou: “Você faz 
isso para mim? Você tira o Arruda do páreo?”.

O senhor concordou?
Eu falei: “Esse aqui (Arruda) já está fora, mas 

você tem de se preocupar com o outro (o ex-governa-
dor Joaquim Roriz, também pré-candidato ao governo 
do DF)”. Ele falou: “Não se preocupe que esse já está 
aniquilado”. Ele, ao que parece, já sabia que a Lei da 
Ficha Limpa, um ano antes de ser aprovada, impedi-
ria a candidatura do Roriz. Ele ficou tão entusiasmado 
que me ofereceu, caso tudo desse certo, uma secre-
taria de estado.

O Agnelo ficou com cópia do material?
Ele pegou uma cópia de outra fita. Ele pegou a 

cópia de uma fita do vice-governador Paulo Octávio 
mostrando que assessores dele estavam cobrando 
propina para facilitar negócios no governo. Aí ele fa-
lou: “Nossa, essa fita é horrível”. Eu falei: “Leva como 
exemplo para o procurador”.

Um amigo do senhor contou que o ministro Dias 
Toffoli também teve acesso a esse material antes da 
polícia e do Ministério Público. É verdade?

Sim. O ministro Dias Toffoli recebeu uma amostra 
quando ele ainda era advogado-geral da União. Mas 
isso é outro enredo.

Como assim?
Você se lembra da Christiane (Araújo, ex-asses-

sora de Durval)? Foi ela que levou. Entreguei a ela 
antes de fazer a delação porque ela tinha um relacio-
namento muito próximo com ele. Eu queria saber como 
encaminhar as denúncias.

Ele ajudou?
Depois disso, a Procuradoria da República entrou 

no caso. É fato que o vice-governador Paulo Octávio 
renunciou por causa disso.

O senhor prestou depoimento à Polícia Federal na 
semana passada revelando que assessores de Agnelo 
Queiroz ofereceram dinheiro em troca do seu silêncio.

Foi isso mesmo. O atual chefe da Polícia Civil de 
Brasília procurou um amigo meu e ofereceu 150 000 
reais para que não houvesse nenhuma denúncia con-
tra o governo dele. Está tudo gravado.

O senhor recebeu ameaças de morte depois da 
delação?

Recebi três ameaças concretas e algumas mais 
veladas, que são objeto de apuração. A polícia já de-
sarticulou uma armadilha para me matar.

Por que o senhor resolveu dar esta entrevista?
Não era desejo meu dar entrevista, mas os atro-

pelos e as pressões contra mim têm sido muito gran-
des. Acuaram minha família, envolveram meus filhos 
em histórias escabrosas, tentam me transformar em 
um criminoso. Tudo para me desmoralizar e, com isso, 
minimizar as denúncias que fiz.
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 21 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas e 22 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ata da 65ª Sessão, Não Deliberativa 
em 23 de abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. João Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 51, de 2012, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 450, de 2006; 373, de 2007; 614, de 2010; 
309, 317, 322, 324, 327, 330, 331, 333, 338, 340, 342, 
345, 347, 354, 360, 363, 366, 371, 373, 382, 384, 414, 
425 e 461, de 2011; 23, 24, 27, 28 e 34, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 51/2012-CCT

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs: 450 de 2006; 373 de 2007; 614 de 2010; 309, 
317, 322, 324, 327, 330, 331, 333, 338, 340, 342, 345, 
347, 354, 360, 363, 366, 371, 373, 382, 384, 414, 425 
e 461 de 2011; 23, 24, 27, 28 e 34 de 2012. – Senador 
Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Com referência ao Ofício nº 51, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 450, 
de 2006; 373, de 2007; 614, de 2010; 309, 317, 322, 
324, 327, 330, 331, 333, 338, 340, 342, 345, 347, 354, 
360, 363, 366, 371, 373, 382, 384, 414, 425 e 461, de 
2011; 23, 24, 27, 28 e 34, de 2012, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – TO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 56 a 58, de 2012, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 368, 388 e 456, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 56/2012-CCT

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, 
em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 368, de 2011. – Senador Eduardo Braga, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática. 

Of. nº 57/2012-CCT

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, 
em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 388, de 2011.  – Senador Eduardo Braga, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

Of. nº 58/2012-CCT

Brasília, 18 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
456, de 2011. – Senador Eduardo Braga, Presidente 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco PR 
– TO) – Com referência aos Ofícios nos 56 a 58, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da compensa-
ção da Casa, para que os Projetos de Decreto Legis-
lativo nos 368, 388 e 456 de 2011, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco PR – 
TO) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 83 
a 92, de 2012, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 577, de 2011 – Complementar, do Senador 
Vicentinho Alves, que dispõe sobre a concessão da 
aposentadoria especial ao segurado do regime ge-
ral de previdência social que exerça as atividades de 
coleta de lixo, de qualquer natureza, de selecionador 
de lixo para fins de reciclagem, e de variação de vias 
públicas e logradouros. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 10, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, que 
acrescenta o art. 263-A ao Regimento Interno do Se-
nado Federal, para permitir a correção de proposição 
pelo seu autor, antes que seja apreciada por comissão. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que estão 
publicados, no Diário do Senado Federal do dia 18 de 
abril do corrente, os seguintes pareceres da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:

– Parecer nº 2, de 2012-CN, concluindo pelo ar-
quivamento da MCN n° 93, de 2011-CN, que encami-
nha o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, 
referente ao quarto bimestre de 2011; e

– Parecer nº 3, de 2012-CN, concluindo pelo ar-
quivamento da MCN n° 137, de 2011-CN, que encami-
nha o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, 
referente ao quinto bimestre de 2011.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
As matérias referentes aos pareceres vão ao 

Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 139, de 
2012, na origem, da Senhora Presidente da República, 
que restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Con-
versão nº 6, de 2012, que altera a Lei nº 10.735, de 
11 de setembro de 2003, que dispõe sobre o direciona-
mento de depósitos à vista captados pelas instituições 
financeiras para operações de crédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores, 
e dá outras providências (proveniente da Medida Pro-
visória nº 550, de 2011), sancionado e transformado 
na Lei nº 12.613, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
a Mensagem nº 30, de 2012-CN, (nº 141 /2012, na 
origem), da Senhora Presidente da República, comuni-
cando retificação à Medida Provisória nº 563, de 2012.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 30, DE 2012 – CN

Mensagem nº 141
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 115, de 2012, 

informo a Vossa Excelência que a Medida Provisória 
nº 563, de 2012, que “Altera a alíquota das contribui-
ções previdenciárias sobre a folha de salário devido 
pelas empresas que especifica, inclui o Programa de 
Incentivos à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime 
Especial de Tributação do Programa Nacional da Banda 
Larga para Implantação de Redes de Telecomunica-
ções, o Regime Especial de Incentivo a Computadores 
para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica, o Programa Nacional de Apoio 
à Atenção da Saúde das Pessoas com Deficiência, 
restabelece o Programa Um Computador por Aluno, 
altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico da Industria de Semicondutores, instituído 
pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e dá outras 
providências”, foi retificada no Diário Oficial da União, 
de 23 de abril de 2012.

Brasília, 23 de abril de 2012.– Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A matéria será juntada ao processado da referida 
Medida Provisória, e os avulsos serão republicados.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
a Mensagem nº 31, de 2012-CN, (nº 142 /2012, na 
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origem), da Senhora Presidente da República, comuni-
cando retificação à Medida Provisória nº 564, de 2012.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 31, DE 2012

Mensagem nº 142
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 116, de 2012, 

informo a Vossas Excelências que a Medida Provi-
sória nº 564, de 2012, que “Altera a Lei nº 11.529, 
de 22 de outubro de 2007, para incluir no Programa 
Revitaliza do BNDES os setores que especifica, dis-
põe sobre financiamento às exportações indiretas, 
autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasi-
leira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, 
autoriza a União a participar de fundos dedicados 
a garantir operações de comércio exterior ou pro-
jetos de infraestrutura de grande vulto, altera a Lei 
nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e dá outras 
providências”, foi retificada no Diário Oficial da União 
de 23 de abril de 2012.

Brasília, 23 de abril de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A matéria será juntada ao processado da referida 
Medida Provisória, e os avulsos serão republicados.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, os Avisos nºs 203 e 205, de 2012, na ori-
gem, comunicando o recebimento dos autógrafos das 
Resoluções nºs 8 e 10, de 2012, do Senado Federal, 
e o seu envio ao setor competente para as providên-
cias cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 203-GP/TCU

Brasília, 12 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 492 (SF) de 10-4-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 8/2012 (SF), que “Autoriza 
a contratação de operação de crédito externo entre o 
Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial 
(BIRD) –, com garantia da República Federativa do 
Brasil no valor de até US$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
para financiar o ‘Programa de Desenvolvimento das 
Políticas Públicas do Estado de Pernambuco – Ex-
pandindo Oportunidades e Aumentando a Equidade’, 
e a recomendação para que o Tribunal de Contas da 

União proceda ao acompanhamento da aplicação 
dos recursos decorrentes da operação de crédito 
autorizada”.

A propósito, informa Vossa Excelência que o re-
ferido expediente, autuado no TCU como processo nº 
TC-009.678/2012-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, na Presidência.

Aviso nº 205-GP/TCU

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 523 (SF) de 12-4-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 10/2012 (SF), que “’Autoriza 
o Estado da Bahia a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-009.884/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Os Avisos nºs 203 e 205, de 2012, foram jun-
tados aos processados das Resoluções nºs 8 e 10, 
de 2012.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos:

– Nº 115, de 18 de abril de 2012, do Ministro de 
Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 
1.476, de 2011, de informações, de autoria do Sena-
dor Aecio Neves. 

– Nº 41, de 19 de abril de 2012, do Presidente 
do Banco Central do Brasil, em resposta ao Requeri-
mento nº 1.545, de 2011, de informações, de autoria 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Ofício nº GSRFER-67/2012

Brasília, 17 de abril de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelên-

cia e, na oportunidade, venho informar que, por moti-
vos contrários a minha vontade, não foi possível via-
jar, como integrante da delegação de Senadores que 
participaram do VI Fórum Mundial de Água realizado, 
no período de 12 a 17 de março do corrente ano, em 
Marselha, França.

Ao tempo em que agradeço vossa indicação 
para a participação no referido evento, ressalto que a 
licença para me ausentar dos trabalhos da Casa, no 
período acima citado, foi concedida, através do Ple-
nário do Senado Federal, pela aprovação do RQS nº 
75/2012, de minha autoria.

Sendo o que se apresenta para o momento re-
novo meus protestos da mais elevada estima.

Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego:

– Nº 542, de 19 de abril de 2012, em resposta 
ao Requerimento nº 32, de 2011, de informações, de 
autoria do Senador Alvaro Dias. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 

– TO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 114, DE 2012 
(Complementar)

Altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras providências, 
para incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 

28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Os coeficientes individuais de 
participação dos Estados e do Distrito Fede-
ral no Fundo de Participação dos Estados e 

do Distrito Federal – FPE a serem aplicados 
até o exercício de 2016, inclusive, na forma 
do disposto no art. 2º-B, são os constantes do 
Anexo Único, que é parte integrante desta Lei 
Complementar.” (NR) 

Art. 2º A Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes arts. 2º-A e 2º-B: 

“Art. 2º-A Os recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal – 
FPE serão entregues da seguinte forma:

I – 15% (quinze por cento) proporcional-
mente ao inverso do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica – IDEB calculado para a 
rede estadual de cada unidade da Federação;

II – 15% (quinze por cento) proporcional-
mente à evolução bienal do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica – IDEB cal-
culado para a rede estadual de cada unidade 
da Federação;

III – 30% (trinta por cento) proporcional-
mente à participação da população de cada 
unidade da Federação no total da população 
do País;

IV – 40% (quarenta por cento) proporcio-
nalmente à participação do inverso do produto 
interno bruto per capita de cada unidade da 
Federação no somatório de todos os inversos;

§ 1º A distribuição dos recursos do Fun-
do de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE obedecerá à seguinte regra 
adicional de distribuição:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) dos 
recursos serão destinados às unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste;

II – 15% (quinze por cento) às unidades 
da Federação integrantes das regiões Sul e 
Sudeste;

§ 2º Caberá ao Tribunal de Contas da 
União divulgar anualmente os coeficientes 
individuais do Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal – FPE. 

Art. 2º-B A aplicação dos critérios esta-
belecidos no art. 2º-A será gradual durante o 
período de 4 (quatro) anos, contados a partir 
do exercício de 2013, inclusive, obedecendo 
às seguintes proporções: 

I – em 2013, 20% (vinte por cento) de 
acordo com o art. 2º-A e 80% (oitenta por cen-
to) conforme o art. 2º; 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14001 

II – em 2014, 40% (quarenta por cento) 
de acordo com o art. 2º-A e 60% (sessenta 
por cento) conforme o art. 2º;

III – em 2015, 60% (sessenta por cento) 
de acordo com o art. 2º-A e 40% (quarenta por 
cento) conforme o art. 2º;

IV – em 2016, 80% (oitenta por cento) de 
acordo com o art. 2º-A e 20% (vinte por cento) 
conforme o art. 2º;

V – a partir de 2017, inclusive, 100% (cem 
por cento) de acordo com o art. 2º-A.”

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2013.

Justificação

O Fundo de Participação dos Estados e do Dis-
trito Federal (FPE) está previsto no art. 159 da Cons-
tituição Federal. O dispositivo determina que a União 
entregue 21,5% da arrecadação dos impostos sobre a 
renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) aos 
estados e ao DF. Conforme o art. 161 da Constituição, 
cabe à lei complementar estabelecer as normas sobre a 
entrega dos recursos correspondentes e, em especial, 
os critérios de rateio do fundo, que devem promover o 
equilíbrio socioeconômico entre os estados.

O FPE é atualmente normatizado pela Lei Com-
plementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que foi 
sancionada para atender ao parágrafo único do artigo 
39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) da Carta Magna de 1988. O dispositivo deter-
minava ao Congresso Nacional o prazo de doze meses 
para votar a mencionada lei complementar.

Essa Lei previa que nova lei deveria definir os 
critérios de rateio do FPE a partir de 1992, inclusive 
com utilização dos dados apurados no Censo de 1990. 
Ocorre que tal lei nunca foi editada e, na ausência de 
condições políticas para se alcançar consenso sobre a 
matéria, os coeficientes de distribuição permaneceram 
congelados por mais de duas décadas.

Nos termos da legislação em vigor, o rateio do 
FPE entre os estados atende à regra básica que destina 
85% do Fundo para os estados das Regiões Centro-
-Oeste, Nordeste e Norte, e 15% para os das Regiões 
Sudeste e Sul. Obedecida a restrição acima, foram 
estabelecidos coeficientes fixos para cada estado. Ou 
seja, a participação de cada um deles no Fundo não 
varia ao longo do tempo.

Essa inconsistência da Lei Complementar nº 62, 
de 1989, foi declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, estabelecendo 
que sua vigência se manterá somente até 31 de dezem-
bro de 2012. Portanto, urge elaborar nova lei comple-

mentar normatizando o rateio do FPE em consonância 
com a Constituição Federal e com a decisão do STF.

O presente Projeto de Lei Complementar visa 
cumprir a determinação do STF, incorporando um 
importante vetor ao critério de partilha: a educação 
básica. Assim, parte dos recursos do FPE será distri-
buída com o objetivo de fortalecer a educação básica 
e, dessa forma, atender ao objetivo constitucional de 
promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados.

Nesse desiderato, os recursos do FPE serão dis-
tribuídos da seguinte forma: 15% proporcionalmente ao 
inverso do Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (IDEB); 15% proporcionalmente à evolução bienal 
desse índice; 30% proporcionalmente à população; e 
40% proporcionalmente ao inverso da renda per capita.

O Ideb é um indicador sintético, calculado pelo 
Ministério da Educação a partir de dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP). Criado em 2007, o indicador vai 
de zero a dez e sintetiza dois conceitos igualmente 
importantes para a qualidade da educação: as taxas 
de aprovação escolar e a média de desempenho dos 
estudantes em língua portuguesa e matemática. Ainda 
que não possa contemplar todas as variáveis envol-
vidas na garantia da qualidade da educação, o Ideb 
constitui um índice relativamente abrangente, de fácil 
entendimento e passível de ser calculado para cada 
estado a cada dois anos. 

Assim, incorporar o Ideb ao FPE da forma como 
propomos implica ratear os repasses do fundo de duas 
maneiras igualmente importantes e complementares. 
De um lado, a partir de um critério fundamentado na 
equidade, que proporcionaria mais verbas para os es-
tados com Ideb mais baixo. De outro lado, prevemos 
também um critério baseado na evolução bienal do 
Ideb, como forma de estimular a melhoria da qualidade 
da educação e evitar possíveis incentivos perversos 
no sentido da estagnação do indicador para a manu-
tenção dos coeficientes de rateio.

A utilização de dados objetivos, racionais e dinâ-
micos como o Ideb, a população e a renda per capita 
confere à nova tabela de partilha do FPE a mobilidade 
temporal e a justiça redistributiva aos estados, confor-
me demanda a Decisão do STF. O congelamento da 
tabela de repartição do FPE por mais de vinte anos 
aprofundou as flagrantes distorções nos critérios de 
rateio, pervertendo o preceito constitucional atribuído 
à transferência de promover o equilíbrio socioeconô-
mico entre os estados. 

O Congresso Nacional já tem dado mostras de 
que a educação deve passar a ter protagonismo entre 
as políticas públicas, para que o Brasil se desenvolva 
como Nação e para que a democracia brasileira seja 
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verdadeiramente inclusiva para todos. Com este pro-
jeto, damos um passo importante nessa direção, de 
modo a vincular o montante de recursos a ser reparti-
do com cada estado a um critério que contemple não 
só a população e a renda per capita, mas também a 
situação da educação básica no respectivo ente federa-
do. Adicionalmente, a proposição incentiva os avanços 
obtidos na qualidade da educação básica, trazendo 
uma nova perspectiva para a repartição das receitas 
tributárias no País. 

Diante do exposto peço, aos eminentes pares, o 
apoio à aprovação desta propositura – Senador CRIS-
TOVAM BUARQUE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 62, DE 28 DE DEZEM-
BRO DE 1989.

Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e 
o controle das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências.
....................................................................................

Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE serão distribuídos 
da seguinte forma:

I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste;

II - 15% (quinze por cento) às Unidades da Fede-
ração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1° Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE a se-
rem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são 
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante 
desta Lei Complementar.

§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem 
a partir de 1992, serão fixados em lei específica , com 
base na apuração do censo de 1990.

§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que 
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.
....................................................................................

ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR No 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 
Acre 3,4210
Amapá 3,4120
Amazonas 2,7904
Pará 6,1120
Rondônia 2,8156
Roraima 2,4807
Tocantins 4,3400
Alagoas 4,1601

Bahia 9,3962
Ceará 7,3369
Maranhão 7,2182
Paraíba 4,7889
Pernambuco 6,9002
Piauí 4,3214
Rio Grande do Norte 4,1779
Sergipe 4,1553
Distrito Federal 0,6902
Goiás 2,8431
Mato Grosso 2,3079
Mato Grosso do Sul 1,3320
Espírito Santo 1,5000
Minas Gerais 4,4545
Rio de Janeiro 1,5277
São Paulo 1,0000
Paraná 2,8832
Rio Grande do Sul 2,3548
Santa Catarina 1,2798

....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional

....................................................................................

Seção VI 
Da Repartição das Receitas Tributárias 

....................................................................................
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e oito por cento na 
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 55, de 2007)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os pla-
nos regionais de desenvolvimento, ficando assegura-
da ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
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d) um por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 
mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 55, de 2007)

II - do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados 
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.

III - do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Esta-
dos e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, 
observada a destinação a que se refere o inciso II, c, 
do referido parágrafo. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 44, de 2004)

§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efe-
tuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á 
a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.

§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos 
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que 
receberem nos termos do inciso II, observados os cri-
térios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inci-
so III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento 
serão destinados aos seus Municípios, na forma da 
lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
....................................................................................

Art. 161. Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto 

no art. 158, parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos re-

cursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os 
critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 
I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico 
entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos be-
neficiários, do cálculo das quotas e da liberação das 
participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União 
efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos 
de participação a que alude o inciso II.
....................................................................................

TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 39. Para efeito do cumprimento das dispo-
sições constitucionais que impliquem variações de 
despesas e receitas da União, após a promulgação 
da Constituição, o Poder Executivo deverá elaborar e 
o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei 
orçamentária referente ao exercício financeiro de 1989.

Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá 
votar no prazo de doze meses a lei complementar pre-
vista no art. 161, II.

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O projeto de lei que acaba de ser lido será pu-
blicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Há oradores inscritos.

Convido o ilustre Senador Paulo Paim para fazer 
o seu pronunciamento.

Tem V. Exª a palavra pelo tempo regimental de dez 
minutos. Corrigindo, de vinte minutos, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu não estava pela manhã na sessão porque 
eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, onde 
debatíamos a questão da saúde, do acidente e das 
doenças no trabalho, mas cheguei a tempo de, pelo 
menos, demonstrar o meu carinho, a minha homena-
gem, os meus respeitos à querida UnB. O eixo do meu 
discurso é exatamente esse. 

Hoje pela manhã – terminou agora – tivemos aqui, 
no plenário do Senado, em uma sessão do Congres-
so Nacional, a sessão solene dos cinquenta anos da 
nossa querida UnB.

Hoje, a Comissão de Direitos Humanos, que eu 
tenho a honra de presidir, na verdade, fez com que eu 
lá estivesse coordenando os debates sobre os aci-
dentes no trabalho, mas por lá também, por diversas 
vezes, estiveram diversos reitores da UnB discutindo 
políticas de direitos humanos. E como foi bom ver a 
posição progressista, avançada, corajosa, como eu 
disse pela manhã, revolucionária do corpo docente 
da nossa querida UnB!

Parabéns ao Senador Cristovam Buarque, ex-
-reitor da instituição, e à Deputada Federal Érika Kokay, 
autores, entre outros, do requerimento.

Sr. Presidente, sei que as homenagens aqui hoje 
pela manhã foram lindas, mas gostaria de relembrar 
que a UnB, como também falei de improviso, foi a pri-
meira universidade a adotar a política de cotas, em 
junho de 2004, após cinco anos de debate. A ação 
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afirmativa faz parte do Plano de Metas para Integração 
Social, Étnica e Racial e foi aprovada pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Cepe. O grupo de 
especialistas que implantou as cotas para negros foi 
responsável também pelo acordo entre a universidade 
e a Funai, lembrando também dos nossos queridos 
índios, ou seja, da nação indígena.

O sistema de cotas implantado pela pioneira UnB, 
assim como o Estatuto da Igualdade Racial, originário 
de um projeto de nossa autoria, estão de acordo com 
as necessidades e anseios da nossa sociedade. Por 
isso que eu acredito muito que, nesta quarta-feira, o 
Supremo Tribunal Federal, que se tem posicionado inú-
meras vezes, inclusive à frente do próprio Congresso 
Nacional, há de reconhecer a política de cotas, o ProUni. 

O Reitor José Geraldo, eu noto, com a maior de-
licadeza, está aqui sentado, neste momento, ouvindo 
esta minha pequena saudação à nossa querida UnB.

Sei que, hoje, a UnB conta com mais de 30 mil 
alunos regulares, quase nove mil de pós-graduação, 
1,6 mil professores, seis mil servidores, 105 cursos de 
graduação, 147 de pós, 22 especializações, em quatro 
campi do DF, localizados no Plano Piloto, Ceilândia, 
Gama e Planaltina.

Tenho certeza, não só impressão, de que o so-
nho de Darcy Ribeiro, um dos fundadores da nossa 
querida UnB, renova-se todos os dias pelas mãos dos 
mestres da UnB, com a voz dos jovens nos campi da 
UnB, fazendo da UnB um farol de ensino que ilumina 
a cultura, a democracia, a igualdade, a diversidade, a 
liberdade e o saber.

Parabéns à nossa querida UnB.
Sr. Presidente, eu deixo, também, registrada uma 

carta que recebi, em homenagem à UnB, de uma mãe.
Está firme, ainda, o nosso Reitor, parceiro, por 

todo o tempo acompanhando. Por fim, o Reitor está 
saindo agora, neste momento.

Eu já falei da UnB, de forma resumida, mas eu 
vou registrar uma carta dos gêmeos, que lá se for-
maram, Alexandre e Lúcio Gomes. Eles se formaram 
em Engenharia Mecânica, na UnB, e a mãe deles me 
mandou essa carta. É uma carta linda, que eu não vou 
ler na íntegra, pedindo que eu homenageie sempre a 
UnB, porque, se os filhos, hoje, são vitoriosos e são 
engenheiros consagrados é porque a UnB deu a eles 
exatamente a oportunidade pela política de cotas.

Por isso, parabéns. Parabéns à UnB. Se me per-
mitir, leio um trecho:

Se o êxito dos meus filhos gêmeos, Lúcio 
e Alexandre, é uma realidade, eu agradeço ao 
curso de Engenharia Mecânica da UnB, pela 
forma como os abraçaram, acolheram. E hoje 
eles são engenheiros.

Ela agradece também aos parlamentares que têm 
essa visão, agradece muito aos homens e mulheres 
de outras universidades que encamparam esse movi-
mento que a UnB iniciou.

Enfim, é uma carta linda de que vou mandar có-
pia para V. Exª, Reitor. Um abraço a V. Exª.

Sr. Presidente, quero aproveitar também este 
meu tempo para falar um pouco sobre o convite que 
recebi da Associação dos Procuradores do Município 
de Caxias, para falar sobre a PEC nº 153. 

Os procuradores municipais estão mobilizados 
em todo o País para a aprovação da Emenda à Cons-
tituição nº 153/2003, que regulamenta essa profissão. 
A proposta altera o art. 132 para constitucionalizar a 
carreira de procurador municipal. O texto já foi aprovado 
pelos Deputados Federais e, atualmente, está aqui no 
Senado, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
com relatoria do Senador Inácio Arruda, e não tenho 
dúvida alguma, sem ter lido o seu parecer, de que seu 
parecer será favorável.

Alguns dias atrás, recebi documentação do presi-
dente da Associação Nacional dos Procuradores Mu-
nicipais (ANPM), Sr. Evandro de Castro Bastos, que 
me subsidiava com argumentos para a aprovação da 
PEC nº 153 e a importância dos procuradores para 
os nossos Municípios, para os Estados e para o País.

Eu não tenho dúvidas de que a PEC nº 153/2003 
vai contribuir para fortalecer a própria administração 
municipal, em especial na área jurídica, fortalecendo o 
ente municipal e consolidando-o como ente autônomo 
e independente, assim como os Estados e a União, 
exatamente nos termos que prevê a nossa Constituição.

A memória jurídica dos Municípios é fundamen-
tal para que o gestor público e a sociedade possuam 
segurança nas políticas de Estado desenvolvidas, as 
quais precisam ser legais e permanentes. Uma car-
reira técnica e provida por concurso público é que 
possui condições de conferir essa plena garantia tão 
sonhada por eles.

Saliento que a PEC 153, de 2003, possui o apoio 
expresso de entidades representativas dos mais diver-
sos segmentos da sociedade civil organizada, como, 
por exemplo, a OAB, a Frente Nacional de Prefeitos, 
a União dos Advogados Públicos Federais, o Fórum 
Nacional da Advocacia Pública Federal, a Associação 
Nacional dos Procuradores Estaduais, a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público, o Fórum 
Nacional de Procuradores das Capitais. Portanto, es-
peramos que essa PEC seja aprovada rapidamente 
por esta Casa.

Quero também dizer que só não estive lá na aber-
tura 4º Encontro Gaúcho de Procuradores Municipais, 
que aconteceu na última sexta-feira, dia 20 de abril, na 
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nossa querida cidade de Bento Gonçalves, porque a 
agenda não permitiu. Mas me comprometi com eles. E 
como a gente fala, Presidente, que palavra dada, em-
penhada, tem que ser respeitada, eu disse que leria 
aqui da tribuna esse pronunciamento.

Quero dizer que o convite me foi feito pelo Pro-
curador Eduardo Bertoglio, presidente da Associação 
dos Procuradores do Município de Caxias do Sul, mi-
nha terra natal.

O Encontro foi realizado pelo Fórum – foi ideali-
zado, eu diria – da Advocacia Pública Municipal, junta-
mente com os Procuradores de Bento Gonçalves e a 
Associação dos Procuradores do Município de Caxias 
do Sul. Contou com o apoio da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Subseção Bento Gonçalves; da Comissão 
Especial da Advocacia Pública da Ordem dos Advo-
gados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul; da Pro-
curadoria-Geral do Município de Bento Gonçalves; da 
Associação Nacional dos Procuradores Municipais; e 
também da Associação dos Procuradores do Municí-
pio de Gravataí.

Então, o apelo que faço, Sr. Presidente, é que 
essa PEC seja aprovada com rapidez.

Mas quero também dizer, Sr. Presidente – esse 
é o eixo do meu pronunciamento, eu diria, que tinha 
guardado para fazer no dia de hoje –, que chegou ao 
Congresso Nacional, no último dia 13, numa sexta-
-feira, conforme previsão constitucional, o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos, indiscutivelmente, o debate passa pelas 
leis atinentes ao Orçamento Público. A proposta do 
Governo Federal que chega para a nossa apreciação 
traz alterações relevantes que devem ser discutidas e 
também aprimoradas. Nesse sentido, aventuro-me a 
trazer a esta tribuna alguns pontos relevantes sobre 
a matéria.

É interessante ressaltar, inicialmente, que, no 
anexo de riscos fiscais (anexo VI), o PLDO nº 2.013 
traz uma estimativa de gastos no montante de quase 
R$50 bilhões.

Sr. Presidente, estou fazendo esse destaque, e 
aqui é o eixo do meu pronunciamento, porque eu dizia 
há muito tempo, alertei o Governo Federal, Senador 
Wellington, que o instituto da desaposentadoria, sobre 
o qual tenho projeto aqui, no Senado, que não avançou, 
continua encalhado na CCJ, e há outro do Deputado 
Villaverde, na Câmara, seria realidade. Nós passaría-
mos mais hoje, mais amanhã. E, ao contrário do que 
alguns tentavam, aqueles que pregam o apocalipse, 
que estávamos errados, eu dizia: o Supremo há de 
reconhecer, porque já existe para o servidor público. 
Por que o trabalhador do Regime Geral da Previdência 

não pode usufruir do instituto da desaposentadoria, de-
sistir de uma para optar por outra que entender mais 
adequada, como é garantido para o Executivo, para o 
Legislativo e para o Judiciário? Pois bem. Aqueles que 
assim diziam quebraram a cara mais uma vez. Tudo 
indica que o Supremo vai garantir, sim, o instituto da 
desaposentadoria.

E que bom que o Governo reconheceu. Por isso, 
o Governo mandou agora, no PLDO, o orçamento de 
R$49,1 bilhões para cobrir os custos da chamada de-
saposentação. Reconhece que nós estávamos certos 
e que a ação no Supremo estava correta. E o Supre-
mo vai decidir, e vai ter que cumprir a lei, vai ter que 
garantir ao trabalhador do Regime Geral, aquele que 
perde o fator... Eu dizia para eles: nós vamos aprovar 
a desaposentação. Quero ver quem ainda vai defen-
der o fator, porque, com o fator e a desaposentação, é 
até melhor o cara se aposentar pelo fator, porque daí 
ele fica na atividade, ganhando o correspondente à 
metade da aposentadoria e ali, na frente, ele requer a 
aposentadoria e ganha com isso dois salários durante 
longo período. Por quê? Porque teimaram em querer 
manter o famigerado fator previdenciário, que eu tanto 
bati aqui. Agora, que bom, e que bom que estamos lá, 
na Comissão de Orçamento, porque vamos também 
tratar desse tema. Sabemos que o Supremo avança.

Quero dizer que apresentei há muito tempo o 
PLS aqui para garantir a desaposentação, e o Supre-
mo demonstrou que vai nesse caminho. O Congresso, 
um pouco moroso... Sou daqueles que não têm proble-
ma nenhum. Alguns dizem: “Ah, mas o Supremo não 
poderia intervir”. Se for para intervir e melhorar para o 
nosso povo, pode intervir à vontade. Se o Congresso 
não aprova...

Foi assim com o aviso prévio. Eu apresentei o avi-
so prévio aqui, há décadas. O Congresso não votava, 
o Supremo mandou avisar que ia regulamentar, base-
ado, inclusive, no eixo do meu projeto. Num instante o 
Congresso aprovou o aviso prévio proporcional, que 
virou um pequeno avanço, mas importante para todos.

Quero dizer que, no Supremo, a matéria já tem 
voto favorável do relator, respeitadíssimo, pelo qual 
tenho enorme admiração, que é o Ministro Marco Au-
rélio de Mello.

Segundo dados contidos também no próprio 
PLDO, existem 480 mil contribuintes com direito à de-
saposentação, ansiosos por trocarem a aposentadoria 
por aquela que lhes traga melhor benefício.

Outra alteração significativa, eu diria, é a garantia 
da execução de investimentos inadiáveis, mesmo sem 
a aprovação do texto legal. Entre as despesas possí-
veis de serem executadas, sem que a lei seja aprova-
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da, foram incluídas as obras já iniciadas do PAC. Acho 
isso importante e darei meu apoio. 

Hoje a regra que existe é a do duodécimo, va-
lendo apenas para despesas correntes, aquelas ne-
cessárias, essenciais ao custeio da máquina pública. 
Ou seja, enquanto a lei orçamentária não é aprovada, 
será permitido ao Governo realizar outras despesas 
além daquelas obrigatórias, inadiáveis, pela via, inclu-
sive, constitucional.

A inclusão do referido dispositivo amplia a possi-
bilidade da realização de gastos que vão na linha de 
atender às emergências. Esse dispositivo flexibiliza o 
princípio da legalidade e da segurança jurídica.

O Congresso Nacional, Sr. Presidente, tem apro-
vado as leis orçamentárias até o final da sessão le-
gislativa, e espero que se repita isso neste ano, para 
que esse instrumento não tenha de ser usado no ano 
que vem.

Outra questão importante é que o texto está em 
conformidade com a lei por nós aqui aprovada, em 
que dizíamos da importância do novo salário mínimo. 
O salário mínimo deverá chegar, em 1º de janeiro de 
2013, a mais ou menos – aqui há um número fixo, que 
depende de algumas projeções –, R$667,75, o equiva-
lente à correção de 7,35%. Porém, esse dado para mim 
é importante, porque vai fazer com que cheguemos a 
2023 com essa mesma política de salário mínimo que 
aprovamos aqui, corretamente, como havia previsto o 
Presidente Lula, Senador Wellington Dias. Se manti-
vermos essa política até 2023, chegaremos ao salário 
mínimo de US$1 mil. São US$1 mil e não R$1 mil. Isso 
é salário mínimo de Primeiro Mundo. Isso graças ao 
acerto que tivemos aqui de aprovar a política de salário 
mínimo costurada, por inúmeros parlamentares, com 
as centrais e com o Presidente da República. E essa 
política foi mantida pela Presidenta Dilma.

Ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Wellington DiaS (Bloco/PT – PI) – Agra-

deço. Primeiro, quero parabenizar V. Exª pela luta com 
todos os quatro temas abraçados. Pela igualdade ra-
cial, tanto em relação à discriminação de negros, de 
índios. Tivemos, recentemente, um evento em Teresina, 
no Piauí, com as entidades vinculadas aos terreiros, 
uma tradição vinda da África que sofre grandes pre-
conceitos. Aliás, a população negra sofre preconceito 
nas vestimentas, na musicalidade, nas suas tradições, 
na sua religião. Mesmo a sua forma de lidar com a re-
ligião cristã, católica, muitas vezes, é discriminada. E 
a Setorial da Igualdade Racial da Secretaria Estadual 
do Partido dos Trabalhadores em Teresina, a Assun-
ção é a nossa Secretária Estadual nessa área, junta-
mente com o Presidente Fábio Novo e várias lideran-
ças trataram desse tema, além daqueles vinculados 

à população indígena, lembrados por V. Exª. Mas eu 
queria aqui apenas falar sobre essa questão do salá-
rio mínimo. Veja, se queremos comemorar de verda-
de o Brasil como um país desenvolvido, temos de ser 
desenvolvidos para valer. Não dá para pensar em um 
país desenvolvido com um piso salarial, que é o salário 
mínimo, vergonhoso. Temos, de um lado, de erradicar 
a miséria, erradicar a pobreza, e não tem nada mais 
forte do que isso do que um salário mínimo que bas-
ta alguém da família ganhar para aquela família, pela 
média dos seus membros, não ficar mais na pobreza. 
O caminho é esse. V. Exª é um baluarte nessa luta. 
Vamos, sim, se Deus quiser, chegar a US$1 mil e, aí, 
sim, ter um Brasil mais justo. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Wellington Dias. 

Vou para a conclusão, Presidente, dizendo que, 
de fato, era uma meta do Presidente Lula. Lembro-me 
de quando estive dialogando com a Presidenta Dilma 
sofre esse tema e ela me disse: “Se estivermos aqui, 
vamos manter a política. Fique tranquilo. Vamos che-
gar não aos US$100 tão falados no passado, mas aos 
US$1 mil do futuro”.

Eu concluo, Sr. Presidente, somente dizendo que 
há uma esperança muito grande, já que eu entrei com 
uma solicitação para a formação de uma subcomissão 
lá na Comissão de Orçamento para que, além do sa-
lário mínimo, construamos uma proposta que garanta 
a valorização dos aposentados e pensionistas.

Quero lembrar que, aqui neste meu discurso, eu 
levanto um dado interessante. Nós teremos rapidamente 
no Brasil – já temos hoje – em torno de 23 mil pesso-
as com idade superior a cem anos, quer dizer, pesso-
as que já chegaram aos cem anos. O que queremos 
mostrar com isso? Queremos mostrar que somos um 
país que, de fato, graças a Deus, está envelhecendo. 
Há muitos que têm vergonha de envelhecer; eu tenho 
orgulho de envelhecer. Às vezes ouço: “Paim, tu estás 
envelhecendo”. Eu tenho orgulho disso, é sinal de que 
estou vivendo cada vez mais. 

Claro que todos nós gostaríamos de chegar com 
saúde aos cem anos de idade. Digo isso por quê? Claro 
que, numa idade mais avançada, é maior o gasto com 
saúde, o gasto com uma alimentação mais equilibrada, 
o gasto até com hospital, enfim, são muito maiores os 
gastos para se manter a qualidade de vida. Por isso é 
que tenho muita esperança de que, com essa subco-
missão e com a emenda que já estou apresentando, 
nós possamos construir uma política permanente de 
valorização do benefício dos aposentados e pensionis-
tas que ganham mais de um salário mínimo, já que o 
salário mínimo foi resolvido com a política acordada e 
avalizada pela Presidenta Dilma e as centrais sindicais. 
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Era isso, Sr. Presidente. Peço-lhe, se possível, 
que recomende a publicação na íntegra de meus qua-
tro pronunciamentos nos Anais da Casa.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre os 50 anos de criação da Univer-
sidade de Brasília - UNB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje pela 
manhã o Congresso Nacional realizou uma sessão so-
lene para celebrar os 50 anos de fundação da Universi-
dade de Brasília - UNB, como a Comissão de Direitos 
Humanos, a qual tenho a honra de presidir, realizava 
audiência pública no mesmo horário, eu fiquei impossi-
bilitado de comparecer a este plenário para fazer uma 
saudação a essa que é uma das mais importantes ins-
tituições de ensino superior do nosso país.

Parabéns ao Senador Cristovam Buarque, ex-
-Reitor da instituição, e a deputada federal Érica Kokay, 
autores do requerimento para a sessão especial.

Sr. Presidente, sei que as homenagens foram 
muitas, emocionadas e vibrantes. Mas, gostaria ape-
nas de relembrar que a UNB foi a primeira universidade 
federal a implantar o sistema de cotas, em junho de 
2004, após cinco anos de debates. A ação afirmativa 
fez parte do Plano de Metas para Integração Social, 
Étnica e Racial e foi aprovada pelo Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão (Cepe).

O grupo de especialistas que implantou as cotas 
para negros também foi responsável pelo acordo entre 
a universidade e a Funai, para ingresso de indígenas.

O sistema de cotas, implantado pela pioneira 
UNB, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 
Federal n° 12.288/2010, originária de projeto de nossa 
autoria está de acordo com as necessidades e anseios 
da nossa sociedade que cada vez mais clama por 
igualdade de direitos e de oportunidades para todos.

Sr. Presidente, os números desta universidade 
impressionam...

Sei que hoje a UNB conta com mais de 30 mil 
alunos regulares, quase nove mil de pós-graduação... 
Mil e seiscentos professores e seis mil servidores. São 
105 cursos de graduação, 147 de pós; e 22 especia-
lizações, em quatro campi no Distrito Federal, locali-
zados no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Tenho a impressão de que o sonho de Darcy Ri-
beiro, um dos fundadores e primeiro Reitor da UNB, 
renova-se todos os dias pelas mãos dos mestres, com 
as vozes dos jovens oriundos de todos os recantos do 
nosso país, fazendo da UNB um farol de ensino, cul-
tura, democracia, igualdade, diversidade e liberdade.

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre formatura dos gêmeos Alexandre 

e Lúcio Gomes em engenharia mecânica na UNB pelo 
sistema de cotas para negros.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, existem 
certos feitos na vida que são memoráveis.

É sobre um desses feitos que quero falar um 
pouco.

Dois rapazes gêmeos, Alexandre e Lúcio Gomes 
foram aprovados, em 2006, em engenharia mecânica 
na Universidade de Brasília (UNB)...

Detalhe: ambos estudaram em escola pública e 
passaram na UNB antes mesmo de concluir o 3o ano 
do ensino médio,

O colégio Setor Leste, onde eles estudavam, li-
berou o certificado de conclusão do curso. 

O artigo n° 125 do regimento das escolas públi-
cas do Distrito Federal assegura o benefício a alunos 
que possuam notas iguais ou superiores a 80% em 
todas as disciplinas.

Os jovens nem acreditaram quando viram o re-
sultado. Eles foram aprovados pelo sistema de cotas 
para negros.

Pois bem, há poucos dias a mãe do Alexandre 
e do Lúcio, dona Vera Gomes, foi ao meu Gabinete 
levar o convite para a formatura deles, que acontece 
hoje, às 20:00h.

Ela trouxe uma carta linda que diz assim:
“Prezado e ilustríssimo Senador Paulo Paim, é 

com multo orgulho e com extremo reconhecimento 
que lhe dedico, com muito prazer, este êxito dos meus 
filhos gêmeos: Lúcio e Alexandre, na conclusão do 
curso de Engenharia Mecânica na UNB, pela inclusão 
de cota de negros.

Sei o quanto o nobre Senador tem lutado em prol 
dos menos favorecidos e pelas desigualdades sociais...

Ao senhor e aos seus colegas parlamentares 
que tanto enobrecem nosso país, com projetos de leis 
dignos, extremamente essenciais ao povo brasileiro, 
principalmente os menos favorecidos, nosso muito 
obrigado,../’

Sr. Presidente, eu fico muito feliz com o sucesso 
desses jovens. E, fico muito sensibilizado pelo reco-
nhecimento de dona Vera em relação a uma Lei que 
cumpre importante papel para nossa sociedade.

O sistema de cotas é justo e sua implantação tem 
trazido resultados muito positivos, como podemos ver.

Dona Vera, meu afetuoso abraço prá Senhora, 
meus sinceros parabéns por esse brilhante feito dos 
seus filhos.
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Meu grande abraço também aos gêmeos Alexan-
dre e Lúcio e meus votos de muito sucesso em sua 
carreira profissional e em suas vidas como um todo.

Coisas assim só fortalecem a nossa certeza de 
que o trabalho que fazemos aqui está valendo a pena 
e está tendo resultados.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os procuradores municipais estão mobili-
zados em todo o país para a aprovação da emenda à 
Constituição (PEC 153/2003), que regulamenta essa 
profissão.

Ou seja, a proposta altera o Artigo 132 para 
constitucionalizar a carreira de procurador municipal.

O texto já foi aprovado pelos deputados federais 
e, atualmente, está aqui no Senado, na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), com relatoria do sena-
dor Inácio Arruda.

Alguns dias atrás eu recebi documentação do 
presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
Municipais (ANPM), sr° Evandro de Castro Bastos com 
argumentos para a aprovação da PEC 153 e a impor-
tância dos procuradores para os nossos municípios e 
para o nosso país.

No tenho dúvidas de que a PEC 153/2003 vai 
contribuir para a profissionalização da Administração 
municipal, em especial na área jurídica, fortalecendo o 
ente municipal e consolidando-o como ente autônomo 
e independente, assim como os Estados e União exa-
tamente nos termos que a nossa Constituição prevê.

A memória jurídica dos municípios é fundamen-
tal para que o gestor público e a sociedade possuam 
segurança nas políticas de estado desenvolvidas, as 
quais precisam ser legais e permanentes. Uma carreira 
técnica e provida por concurso público é que possui 
condições de conferir essa garantia.

Saliento que a PEC 153/2003 possui apoio ex-
presso de entidades representativas dos mais diversos 
segmentos da sociedade civil organizada e de órgãos 
públicos: OAB, Frente Nacional dos Prefeitos, União 
dos Advogados Públicos Federais, Fórum Nacional da 
Advocacia Pública Federal, Associação Nacional dos 
Procuradores Estaduais, Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público, Fórum Nacional de 
Procuradores das Capitais.

Portanto, senhoras e senhores senadores, reitero 
a importância da PEC 153/2003 e, respeitosamente, 
peço aos meus colegas que esta Casa vote e aprove 
essa demanda da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, por questões de compromissos 
assumidos anteriormente, eu não pude comparecer na 
solenidade de abertura do 4o Encontro Gaúcho de Pro-

curadores Municipais, que aconteceu na última sexta-
-feira, dia 20 de abril, na cidade de Bento Gonçalves.

O convite me foi feito pelo procurador Eduardo 
Bertoglio - presidente da Associação dos Procurado-
res do Município de Caxias do Sul, minha cidade natal.

O Encontro foi realizado pelo Fórum da Advocacia 
Pública Municipal RS, juntamente com os Procurado-
res de Bento Gonçalves e a Associação dos Procura-
dores do Município de Caxias do Sul. Contou com o 
apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção 
Bento Gonçalves, da Comissão Especial da Advocacia 
Pública da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Rio Grande do Sul, da Procuradoria-Geral do Municí-
pio de Bento Gonçalves, da Associação Nacional dos 
Procuradores Municipais, da Associação dos Procura-
dores do Município de Porto Alegre e da Associação 
dos Procuradores do Município de Gravataí.

Um dos eixos de discussão do 4o Encontro Gaú-
cho de Procuradores Municipais foi a PEC 153/2003, 
tema desta minha fala.

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

nhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento sobre LDO 2013.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegou 

ao Congresso Nacional, no último dia 13 (sexta-feira), 
conforme previsão Constitucional, o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2013.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos, indiscutivelmente, o debate passa pelas 
Leis atinentes ao orçamento público.

A proposta do Governo Federal que chega para 
nossa apreciação traz alterações relevantes, que de-
vem ser discutidas e, algumas, aprimoradas.

Nesse sentido, me aventuro trazer a esta tribuna 
alguns pontos relevantes sobre a matéria.

Interessante ressaltar, inicialmente, que, no ane-
xo de riscos fiscais (anexo VI), o PLDO 2013 traz uma 
estimativa de gastos no montante de R$ 49,1 bilhões 
para cobrir os custos da chamada “desaposentação”.

Sabemos que o assunto ainda está pendente de 
decisão do Supremo, mas pelo que tudo indica, a vitó-
ria dos segurados já é contada como certa.

Apresentei nesta Casa o PLS 91/2010 para re-
gular a desaposentação, após longo debate com a 
sociedade e o movimento sindical.

Não entendo porque inúmeras matérias levam 
anos para tramitarem.

O Congresso tem sido moroso na solução de 
questões sociais relevantes, que acabam sendo objeto 
de decisão do Supremo Tribunal Federal.
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Acredito que a possibilidade do STF aprovar a 
desaposentação está cada vez mais perto da realidade 
do segurado do Regime Geral da Previdência Social.

A matéria já tem voto favorável do Relator, Minis-
tro Marco Aurélio de Mello.

Segundo dados contidos no PLDO, existem 480 
mil contribuintes com direito a desaposentação, ansio-
sos por trocar a aposentadoria por um benefício maior.

Outra alteração significativa é a garantia da exe-
cução de investimentos inadiáveis, mesmo sem a apro-
vação do texto legal.

Entre as despesas possíveis de serem executa-
das sem que a lei seja aprovada, foram incluídas as 
obras já iniciadas do PAC.

Hoje a regra existente é a do duodécimo, válida 
apenas para as despesas correntes, aquelas neces-
sárias e essenciais ao custeio da máquina pública.

Ou seja, enquanto a lei orçamentária não é apro-
vada, será permitido ao Governo realizar outras des-
pesas além daquelas obrigatórias e inadiáveis, uma 
verdadeira inconstitucionalidade.

A inclusão do referido dispositivo amplia dema-
siadamente a possibilidade de realização de gastos 
sem lei que o autorize.

Esse dispositivo flexibiliza o princípio da legalidade 
e da segurança jurídica, sem qualquer necessidade.

O Congresso Nacional tem aprovado as leis or-
çamentárias até o final da sessão legislativa, sem 
qualquer dificuldade.

Outra questão importante é que o texto, em con-
formidade com a legislação vigente prevê que o salário 
mínimo deverá ser de R$ 667,75, a partir de 1o de ja-
neiro de 2013, equivalente a uma correção de 7,35%, 
porem nada diz em relação ao reajuste dos aposen-
tados e pensionistas.

Um aposentado ou pensionista do INSS que 
ganhava dez salários mínimos, em 1991, hoje recebe 
menos da metade desse valor.

Isso significa uma perda substancial no poder 
de compra familiar.

Há ainda aqueles que já chegaram na barreira 
final das perdas, recebendo apenas um salário mínimo.

A defasagem dos benefícios vêm de uma série 
histórica de decisões governamentais.

Vale lembrar que a expectativa de vida dos bra-
sileiros vem aumentando.

O Brasil tem hoje 23,7 mil pessoas com mais de 
100 anos, segundo dados do censo 2010.

Não podemos nos furtar de garantir a essa legião 
de idosos um ganho real, como forma de recompor o 
poder de compra desses cidadãos.

Vale ressaltar ainda a questão do anexo de metas 
e prioridades, prevista na Lei de Responsabilidade Fis-

cal e que tem sido menosprezado nos últimos projetos 
encaminhados ao Congresso Nacional.

Para 2013, as prioridades e metas não formam 
verdadeiramente um anexo, mas vieram colocadas de 
forma clara e objetiva.

Segundo o governo, serão prioridades para 2013 
as ações relativas ao PAC e ao Programa Brasil sem 
Miséria, as quais terão precedência na alocação dos 
recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2013.

Vale ressaltar ainda que as ações e metas cor-
respondentes a esses programas não estão especifi-
cadas, cabendo ao Congresso detalhá-las.

Outra novidade é a imposição de data limite para 
início da tramitação de propostas que visem aumento de 
despesa com pessoal para atendimento na LOA 2013.

As propostas que tramitarem após 31 de agosto 
deste ano não poderão ser objeto de atendimento na 
lei orçamentária para o exercício seguinte.

Quanto aos repasses às entidades privadas, no 
caso de Subvenção Social, que são as transferências 
para entidades das áreas de saúde, assistência social 
e educação, o PLDO 2013 faculta a dispensa de cer-
tificação de entidades em alguns casos, flexibilizando 
as regras de repasse de recursos.

Em relação às transferências voluntárias, e aí in-
cluímos as emendas parlamentares, o projeto possibi-
lita tanto a redução quanto o aumento da contrapartida 
dos estados e municípios.

Os critérios passarão a ser previamente defini-
dos ou justificados pelo titular do órgão concedente.

Em relação aos contingenciamentos, não foram 
previstas ressalvas, o que não impede a sua inclusão.

Da forma que foi encaminhado o projeto, todas as 
despesas discricionárias serão passíveis de limitação 
de empenho e pagamento em 2013.

Por fim, a respeito dos Restos a Pagar o PLDO 
2013, novamente, não condiciona a sua inscrição à exis-
tência de recursos financeiros e nem determina limites.

Somente como forma de esclarecimento para 
quem está nos ouvindo pela TV Senado, restos a pa-
gar são as despesas efetuadas (empenhadas) e não 
pagas no próprio exercício financeiro.

Pois bem, sabemos todos que o estoque des-
ta dívida, que já está em R$ 140,9 bilhões, cresce a 
cada exercício.

Segundo dados do SIAFI, dos R$ 40,9 bilhões 
autorizados em 2011 para o PAC, foram empenhados 
R$ 35,6 bilhões e pagos, efetivamente, apenas R$ 9,14 
bilhões, ou seja, 22,98%.

O montante não pago vai acumulando sob forma 
de restos a pagar.
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São despesas devidas que não integram a Lei 
Orçamentária, cuja obrigação de pagamento ainda 
persiste.

Encerro essa fala lembrando a todos que o orça-
mento é o principal instrumento legislativo de controle 
dos gastos públicos.

Acompanhar, debater e emendar a peça orça-
mentária adequando-a aos interesses da sociedade 
brasileira é dever nosso.

As questões levantadas aqui são da maior impor-
tância, por isso peço o apoio de todos os parlamenta-
res para que possamos aprovar um orçamento mais 
voltado aos reclames sociais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – V. Exª será atendido de acordo com o Regimen-
to Interno do Senado Federal, Senador Paulo Paim.

Concedo a palavra...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Gos-

taria apenas de pedir a V. Exª que me inscreva para 
falar como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia por 
permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
será o próximo orador inscrito.

V. Exª, Senadora Ana Amélia, tem o tempo re-
gimental de até vinte minutos para proferir o seu pro-
nunciamento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador João Ribeiro, caros 
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, pacto federativo, essas duas pala-
vras foram as mais insistentemente pronunciadas nas 
últimas semanas nesta Casa, Senador Valdir Raupp, 
disputando provavelmente com as referências à ins-
talação da CPI do Cachoeira, que deve ter ocupado 
o primeiro posto, em diferentes comissões, discursos 
de plenário, audiência pública ou mesmo reuniões fe-
chadas e, claro, na mídia brasileira.

O Pacto Federativo nasceu com o advento da 
Constituição de 1988, na qual a forma federativa de 
Estado foi estabelecida como cláusula pétrea, no art. 
60, § 4º, inciso 1º. Após 24 anos, nós, infelizmente, não 
temos muitos motivos para comemorar esta conquista. 
Na verdade, precisamos rediscuti-la e, claro, reformá-la.

O Presidente do Senado, Senador José Sarney, 
definiu de forma simples a atual situação: “A Federa-
ção brasileira está esgarçando.”

A oportuna expressão do Presidente do Senado 
e ex-Presidente da República nada mais é que um re-
sumo perfeito e acabado da atual e esdrúxula situação. 

Primeiro, é preciso reduzir o alto grau de endividamento 
dos Estados e dos Municípios brasileiros com a União, 
situação que fragiliza os princípios federativos da Re-
pública do Brasil, gerando uma relação de permanente 
dependência dos entes federados ao Governo central.

Já foi mencionado, nesta tribuna, que, em 2000, 
a dívida consolidada de Estados e Municípios era de 
R$199,3 bilhões e, mesmo com o pagamento de mais 
de 100% desse valor na última década, o total da dí-
vida hoje passa de R$440 bilhões.

Esse aumento descabido da dívida aconteceu, 
principalmente, pela política de juros adotada pelo Go-
verno Federal e, claro, de forma unilateral e a adoção 
do Índice Geral de Preços, o IGP-DI, como indexador 
para corrigir os valores das dívidas.

À época, o indicador era vantajoso para os Esta-
dos, quando as dívidas foram renegociadas. Mas, com 
o passar dos anos, o IGP-DI se tornou um indicador 
de inflação superior ao IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), ficando muito acima da inflação 
registrada até hoje. Ouso dizer até que se tornou um 
indicador de desestabilização das contas dos Estados.

Esta situação, Sr. Presidente, é ainda mais grave 
no meu Estado do Rio Grande do Sul, que, de acordo 
com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, mantém 
um estoque da dívida de mais de R$40 bilhões. Vejam 
Srªs e Srs. Senadores, se o governo gaúcho optasse 
por trabalhar somente para o pagamento da divida com 
a União, teria que passar mais de dois anos sem pagar 
um funcionário público estadual sequer, sem promover 
nenhum investimento e sem pagar nenhum fornecedor, 
o que é, obviamente, impossível e impraticável.

Existe a clara necessidade de revisão do inde-
xador das dívidas, não pela taxa Selic, como propõe 
o Governo Federal. Seria um péssimo negócio para 
Estados e Municípios. Defendo a utilização do IPCA, 
índice proposto pelo Senador Francisco Dornelles, 
meu Líder e Presidente do meu Partido, e de forma 
retroativa. Caso contrário, serão mantidos os indevidos 
saldos devedores.

Os empréstimos para os Estados precisam fazer 
parte de uma política pública do Governo Federal, já 
que o problema vivido pelos Estados hoje foi causado 
por medidas econômicas implementadas pela própria 
União, no final dos anos 90.

Mas a sede e o apetite arrecadadores da União, 
todos nós sabemos, são ainda maiores. Além de lucrar 
com a cobrança das dívidas de Estados e Municípios, 
o Governo Federal centraliza a arrecadação dos tribu-
tos e impõe dificuldades adicionais a Governadores e 
Prefeitos na hora de realizar investimentos públicos.

Antes da Constituição de 1988, a fatia tributária 
dos Municípios era pequena, como IPTU e taxas que 
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garantiam serviços como manutenção das escolas ru-
rais, estradas vicinais e limpeza urbana, entre outros. 
Os investimentos e serviços essenciais à população 
eram garantidos pela União e pelos Estados. Mas isso 
ficou no passado.

Depois de 1988, novas regras para repartição 
dos recursos foram estabelecidas, e na prática o Go-
verno Federal foi criando tributos novos, repassando 
diferentes responsabilidades aos Municípios, sem 
que houvesse o repasse de dinheiro suficiente para 
honrar os novos compromissos, até porque, quando o 
Governo cria uma contribuição, essa contribuição não 
entra no conjunto das receitas para formar o Fundo de 
Participação de Estados e Municípios. Então, fica só 
na mão da prima rica da Federação, que é o Governo 
Federal ou a União. 

Um caso específico é o piso salarial dos profes-
sores, uma conquista justa de uma das categorias de 
trabalhadores mais importantes do País, mas impos-
sível para Estados e Municípios honrarem, porque o 
Governo Federal não garante os repasses financeiros 
necessários para honrar aquilo que a própria União 
determina.

Na prática, o jogo está assim: a união concentra 
os tributos arrecadados e os Municípios concentram 
as responsabilidades com a população, a responsa-
bilidade executiva. Mas é no Município que as rique-
zas são produzidas e é nele que os cidadãos vivem e 
consomem. É também no Município que os recursos 
de impostos são gerados para serem entregues aos 
Estados e à União e, posteriormente, retornarem ao 
seu local de origem. Mas o que chega nos Municípios 
é muito menos do que o que deles sai.

Dados da Confederação Nacional de Municípios 
mostram que a União hoje concentra 60% da carga 
tributária e executa menos de 30% dos investimentos 
públicos do País. Os Municípios concentram 15% da 
carga tributária e executam mais de 30% dos investi-
mentos públicos do País.

Atualmente, a União mantém mais de 390 progra-
mas federais na área social, impondo aos Municípios 
a responsabilidade de executá-los sem terem recursos 
suficientes para isso.

No programa Saúde da Família, por exemplo, o 
Governo Federal repassa R$ 7 a 9 mil para garantir o 
trabalho de uma equipe de atendimento, mas o custo 
real é de até R$ 32 mil por equipe.

O Bolsa Família, carro-chefe dos programas so-
ciais do Governo, tem o cartão de identificação da 
família participante e o depósito bancário garantidos 
pelo Governo Federal, mas o trabalho de cadastra-
mento é todo feito por quem, senhoras e senhores? 

Pelos Municípios, que têm, com isso, apenas o ônus 
desse programa.

O Senado tem tentado desfazer essas distorções. 
Estamos discutindo a redistribuição do ICMS nas tran-
sações eletrônicas e lembro aqui a Resolução nº72, 
que acaba com a chamada guerra dos portos e es-
tabelece a alíquota de 4% para o ICMS interestadual 
cobrado em produtos e bens importados.

A Resolução nº 72 foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos 
Econômicos e só precisa, agora, passar pela votação 
no Plenário do Senado, prevista para esta quarta-feira. 
Foi aprovada até aqui porque a maioria dos Senado-
res sabe que manter a guerra dos portos é fragilizar 
ainda mais nossa Federação e, sobretudo, fragilizar a 
indústria nacional e a geração de empregos.

Por isso é que essa Resolução tem o apoio tam-
bém das centrais sindicais de trabalhadores.

Mas o que se viu no calor do debates desse tema 
foram argumentos racionais e também apaixonados, 
que mostraram que essa aprovação não vai resolver os 
problemas da Federação brasileira. O que se faz com 
resoluções como essa é apagar focos de incêndio. Mas 
não elimina o perigo iminente de um desastre maior, 
ou seja, a falência de Estados e Municípios.

Também é preciso ressaltar a atuação da Comis-
são Especial, liderada pelo ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal Nelson Jobim, que trabalha aqui no 
Senado na revisão das questões federativas. Essa co-
missão, Senador Alvaro Dias, criada com grande sen-
so de oportunidade pelo Presidente José Sarney, tem 
o objetivo de examinar, sob o ponto de vista jurídico, 
constitucional e acadêmico, o que se pode mudar no 
tal pacto federativo.

Não há momento mais adequado para o trabalho 
da comissão de especialistas .Eles estão debruçados 
em quatro temas considerados prioritários:

1) Distribuição dos recursos do Fundo de Parti-
cipação dos Estados;

2) Sistema de imposto sobre circulação de mer-
cadorias e serviços, o ICMS;

3) A distribuição dos royalties do petróleo; e
4) O indexador das dívidas dos Estados junto à 

União.
Vejam só que nessa pauta não há a palavra “Mu-

nicípio” ou “municipalismo.”
Tenho apenas uma genuína preocupação, por-

tanto, quando leio essa pauta de trabalho: não vejo 
em nenhum momento a comissão falar sobre a frágil 
situação dos Municípios, os chamados primos pobres 
da Federação.
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Creio que a prioridade da comissão está concen-
trada nos Estados e não nos Municípios, entes que 
integram o nosso capenga sistema federativo. 

Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador 
Alvaro Dias, ex-Governador do Paraná, e que conhece 
muito bem essas questões. 

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, 
Senadora Ana Amélia. É pertinente a preocupação de 
V. Exª. Os Municípios estão sufocados. São os entes 
federativos que mais perderam, a partir da Constituinte 
de 1988, quando demandas foram repassadas, respon-
sabilidades foram conferidas aos Municípios brasilei-
ros, sem a contrapartida de recursos suficientes para 
atender a essa nova demanda. Os Municípios estão 
sufocados. Alguns prefeitos se julgam verdadeiros te-
soureiros, cuidando do caixa apenas, sem possibilidade 
de investimentos mais significativos. A área de saúde, 
por exemplo, é um drama; há Municípios que investem 
boa parte do seu orçamento em saúde pública, porque 
a União não assumiu a sua responsabilidade. Então, é 
evidente que a rediscussão do pacto federativo passa, 
de forma imprescindível, por uma atenção aos Municí-
pios, a célula mater da Federação. Sem isso, estamos 
jogando para a frente um gravíssimo problema. Creio 
que há tempo ainda para que esse apelo que V. Exª 
faz seja ouvido pela comissão de especialistas a fim de 
que os Municípios sejam a preocupação primeira des-
sa rediscussão do pacto federativo. Parabéns a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço 
muito a V. Exª, Senador Alvaro Dias, que, como disse, 
foi governador e conhece profundamente, sentiu na 
carne essa fragilidade da Federação, porque a concen-
tração dos recursos na mão da União torna muito frágil 
a Federação. Por isso, os Estados estão endividados. 

E V. Exª lembrou com muita propriedade o caso 
da saúde. A legislação em vigor determina que os Mu-
nicípios apliquem 15% da sua receita líquida corrente 
em saúde. A média nacional é de 23% da aplicação 
das receitas. Em alguns Municípios, como o Município 
de Panambi, no meu Estado, o prefeito aplica 33,8% da 
receita líquida em saúde. Os Estados deveriam aplicar, 
pelo que determina a legislação, 12%. O Rio Grande 
do Sul é o que menos aplica, menos de 6%, Senador 
Mozarildo Cavalcanti. E a União sequer aplica 10%, 
que é o que pretendíamos com a Emenda nº 29, que 
tentamos aqui aprovar. 

Portanto, sobrecarrega os entes mais frágeis da 
Federação, que são os Municípios, numa área crucial 
que é exatamente a saúde. E é lá, no Município, que 
as pessoas vivem e moram e, claro, há uma pressão 
muito grande sobre os administradores municipais na 
hora de as pessoas exigirem o serviço que prezam, 
porque pagam muito imposto. 

Mas diria também que, no caso, estamos perden-
do uma grande chance de discutir a redistribuição do 
bolo tributário; a regulamentação das competências 
entre os Poderes; o custeio da saúde e da educação 
no País; e a geração de despesas e obrigações por 
parte do Governo Federal, sem garantir aos Municí-
pios o custeio dos programas lançados pelo Governo 
Federal, que costuma fazer festa com chapéu alheio.

Vamos aproveitar este momento para unir as pro-
postas em uma única oferta de solução, rediscutindo 
o pacto federativo e evitando que o sistema tributário 
e fiscal vire um monstro, um verdadeiro Frankenstein, 
ou uma meia-sola. 

Nesse processo, todo cuidado deve ser levado 
em conta para que os avanços introduzidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal sejam mantidos. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal introduziu, no setor público, a 
cultura da eficiência do gasto. Com limites para o en-
dividamento, Municípios, Estados e União passaram a 
ter mais zelo com os recursos públicos, fazendo justiça 
ao cidadão que paga seu imposto. Não podemos abrir 
mão desse instrumento de controle do gasto público.

A dependência extrema dos entes federativos à 
União não chegaria a esse ponto se os recursos que 
são pagos pelos cidadãos, na forma de impostos ou 
contribuições, não fossem concentrados nos cofres na 
União, a prima rica da nossa frágil federação. Promo-
ver a manutenção de dívidas impagáveis serve ape-
nas para manter a dependência política de prefeitos e 
governadores ao Governo central. Se o Brasil deseja 
realmente ser uma República Federativa, precisa con-
ceder autonomia aos Estados e Municípios, promo-
vendo o aumento da qualidade de gestão do recurso 
público e, consequentemente, o aumento da qualidade 
de vida dos cidadãos e cidadãs, gaúchos e gaúchas, 
brasileiros e brasileiras.

Caso contrário, vamos continuar fazendo dis-
curso sem ver, na prática, alguma alteração sensível 
que melhore a vida dos administradores municipais e 
também dos governadores dos Estados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Com a palavra, como Líder, o ilustre Senador 
Alvaro Dias, Líder do PSDB e Senador do Paraná.

Tem V. Exª a palavra, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primei-
ramente, nossa homenagem aos jovens que saíram 
às ruas no último sábado, na terceira marcha contra 
a corrupção. 

É evidente que não houve a adesão que gosta-
ríamos, mas é evidente também que já é um começo. 
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A sociedade, especialmente jovem, recuperando sua 
capacidade de indignação diante dos escândalos que 
sacodem o País.

Nessa manifestação, três temas essenciais para 
o Congresso e para o Senado: o voto aberto. Nós te-
mos, além de uma proposta de minha autoria que diz 
respeito ao voto aberto para deliberação sobre quebra 
de decoro parlamentar, ou seja, a cassação de man-
dados de Senadores e Deputados, que, inclusive, já 
percorreu cinco sessões de discussão, portanto, é uma 
emenda pronta para deliberação, e temos outras duas 
emendas que dizem respeito a voto aberto tramitando 
no Senado Federal.

A outra reivindicação diz respeito a um projeto do 
Senador Pedro Taques, que se encontra na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que transforma a 
corrupção ativa e passiva em crime hediondo e, como 
Relator, eu acrescentei também o peculato como cri-
me hediondo.

Estamos, insistentemente, reivindicando priorida-
de para deliberação dessa proposta que tem o relatório 
favorável já apresentado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

A outra reivindicação dos jovens que foram às 
ruas, especialmente em Brasília, trata do fim do foro 
privilegiado. Também temos várias propostas tramitan-
do no Congresso Nacional, uma delas de autoria do 
Senador Cássio Cunha Lima, há uma outra de minha 
autoria e certamente outras de outros Parlamentares, 
tanto na Câmara quanto no Senado, colocando fim ao 
chamado foro privilegiado.

Portanto, as propostas estão no Congresso, basta 
que sejam priorizadas e sejam colocadas na Ordem 
do Dia para deliberação. É o nosso desejo. 

Creio que o Congresso pode dar respostas à so-
ciedade que reivindica uma nova instituição, que dese-
ja um novo cenário para atividade pública neste País 
mais oxigenado, já que a poluição das imoralidades, 
ocorridas nos últimos tempos, transforma o cenário 
da atividade pública brasileira num cenário escuro, 
distante das aspirações da sociedade.

Venho hoje também, embora certamente a Co-
missão Parlamentar de Inquérito que será instalada 
brevemente, passará a ser a estrela do Congresso 
Nacional nos próximos meses, há assuntos que não 
podem ser ignorados e que pertencem ao dia a dia da 
nossa atividade.

A Senadora Ana Amélia focalizou aqui um tema 
essencial para esse momento que é a rediscussão 
do pacto federativo. Há um outro tema também fun-
damental, que preocupa o nosso Partido, o PSDB, 
que, através do Instituto Teotônio Vilela, deve realizar, 

na próxima semana, em Brasília, um debate sobre a 
desindustrialização do País. 

É outro tema central que deve, certamente, preo-
cupar a todos os brasileiros que, com lucidez, sentem 
perspectivas de futuro e sabem perfeitamente que há 
necessidade de alterações de rumo em matéria de 
política industrial.

Antes de concluir, Sr. Presidente, peço a V. Exª 
que considere lido um artigo do economista Hélio Du-
que, doutor em ciências, que trata desse assunto com 
muita competência. Em artigo intitulado Dilma e o voo 
da galinha, Hélio Duque faz referência às palavras 
oportunas da Presidente, que diz o seguinte:

Tenho convicção profunda de que não há 
hipótese de o Brasil dar certo; não há hipótese 
de nós continuarmos nos desenvolvendo, dis-
tribuindo renda, gerando emprego, afirmando 
a nossa soberania, tendo importância inter-
nacional, se nós não tivermos uma indústria 
forte. Não sou daquelas pessoas que acredi-
tam que o mundo mudou e é hoje só o setor 
de serviços. Não acredito nisso.

A Presidente, com louvável realismo, falou na 
abertura do Programa de Apoio à Competitividade 
da Indústria, promovida pelo BNDES. Radiografou na 
perspectiva de futuro a economia brasileira.

É bom ouvir isso porque quase sempre se ouvia 
como resposta às preocupações da oposição, que 
nós somos os pessimistas, aqueles que apostamos 
no quanto pior melhor e ficamos prevendo sempre um 
cenário de dificuldades para o País, quando, na reali-
dade, nós vivemos no paraíso.

Portanto, a própria Presidente, com essa afirma-
ção, coloca este assunto no seu devido lugar. Tem que 
haver preocupação. E este artigo do economista Hélio 
Duque é, sem sobra de dúvida, um parâmetro para a 
análise que necessitamos fazer com um realismo in-
substituível nesta hora de transição do Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Dilma e o vôo da galinha

Hélio Duque*
Oportunas e verdadeiras as palavras de Dilma 

Roussef: “Tenho uma convicção profunda de que não 
há hipótese de o Brasil dar certo, não há hipótese de 
nós continuarmos nos desenvolvendo, distribuindo ren-
da, gerando emprego, afirmando a nossa soberania, 
tendo importância internacional, se nós não tivermos 
uma indústria forte. Não sou daquelas pessoas que 
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acreditam que o mundo mudou e é, hoje, só o setor de 
serviços. Não acredito nisso.” A presidente do Brasil, 
com louvável realismo, falando na abertura do Progra-
ma de Apoio à Competitividade da Indústria promovi-
do pelo BNDS, radiografou, na perspectiva de futuro, 
a economia brasileira.

Alvíssaras!!! Recentemente, em Salvador, em pa-
lestra que fazia para um grupo empresário, ao afirmar 
que o Brasil estava se transformando em fazenda ex-
portadora de commodities agrícolas e minerais, com 
o mínimo de valor agregado, recebi contestação pela 
visão pessimista. Relembrando o poeta Carlos Drum-
mond de Andrade: “E agora, José?” Não é a oposição, 
nem os pessimistas de plantão, mas a própria Dilma 
Roussef quem reconhece os perigos indiscutíveis que 
rondam a economia brasileira. A desindustrialização e 
a contração da indústria de transformação vêm ocor-
rendo de maneira assustadora. O setor chegou a repre-
sentar 30% do PIB (Produto Interno Bruto), em 2012, 
retrocedeu para 15%. Para efeito comparativo, na área 
dos Brics, (dispensável falar da China), fixemo-nos na 
Índia, onde entre 2012 e 2017 a sua indústria projeta 
crescimento entre 12% a 15%, ao ano. Ano passado, 
o déficit na balança comercial brasileira, somente na 
importação de bens manufaturados foi de U$90 bilhões.

A Presidente Dilma Rousseff, no poder há uma 
década, por oito anos ministra poderosa, entrando 
no segundo ano, na presidência, naquelas palavras 
verdadeiras, proferiu subjetiva autocrítica. O modelo 
adotado pelo governo Lula, com sua ativa participação, 
ao estimular o consumo. Desprezando o investimento 
produtivo levou à realidade que já começa a cobrar o 
preço. As áreas produtivas brasileiras vêm mostrando 
incapacidade de acompanhamento do aumento da 
renda interna. O câmbio barato alimenta as importa-
ções. A insuficiência da poupança, reflexo da política 
do governo que privilegia o consumo em detrimento 
do investimento, é responsável pelo atual cenário. Na 
Ásia, os “tigres asiáticos” poupam um terço do que 
produzem, no Brasil a poupança fica em 17%.

Ao fazer aquele diagnóstico temendo o futuro, Dil-
ma Rousseff deve ter absorvido as análises objetivas 
que vem fazendo o seu ex-professor e notável econo-
mista Carlos Lessa: “O Brasil percorre uma trajetória 
de crescimento medíocre há mais de três décadas. Os 
números de 2011 são ruins e caracterizam uma tra-
jetória de vôo de galinha. Em 2005, o Brasil cresceu 
medíocres 3,2%; até 2007, quase dobrou. A galinha 
aterrissa, em 2008 e 2009, a economia decresce 0,3%. 
Em 2010, a galinha começa a voar e chega a 7,5%. 
A gritaria do retorno da inflação inspira uma política 
de elevação de juros e contração do crédito. A galinha 
volta a aterrissar e, em 2011, mergulha nos medíocres 

2,7%, quando a média mundial foi de 3,8% de cresci-
mento do PIB. Já teve início uma orquestração otimista. 
Apesar de a taxa de investimento ter caído em 2011 
em relação a 2010, o governo festeja a pequena ele-
vação da formação bruta de capital fixo.”

Em síntese: o Brasil cultivador do presente, dei-
xando de pensar o futuro, se encontra em encruzilha-
da perigosa.

*Hélio Duque é doutor em Ciências, área econômica, pela Universi-
dade Estadual Paulista (UNESP). Foi Deputado Federal (1978-1991). 
É autor de vários livros sobre a economia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Com a palavra, o Senador Valdir Raupp. (Pausa.) 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Fora do microfone) – Eu troquei com a Sena-
dora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Desculpe-me, Senador Mozarildo Cavalcanti. 

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de 
20 minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador João Ribeiro; Srs. 
Senadores; Srª Senadora Ana Amélia; telespectado-
res da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, neste 
ano, Sr. Presidente, o Grande Oriente do Brasil, a po-
tência maçônica mais antiga da Maçonaria brasileira, 
criada no dia 17 de junho de 1822, completará, este 
ano, 190 anos. Portanto, caminha para o segundo sé-
culo de existência. 

O Grande Oriente do Brasil nasceu até da ins-
piração de maçons brasileiros que foram estudar na 
Europa, voltaram e trouxeram para cá as sementes 
do Iluminismo, da ideia da independência, e se reu-
niam em lojas. 

Portanto, a criação do Grande Oriente do Brasil 
se deu, Senadora Ana Amélia, com um objetivo prin-
cipal: fazer a independência do Brasil. 

O primeiro Grão-Mestre da Grande Oriente do 
Brasil foi justamente José Bonifácio, que era, na ver-
dade, o Ministro do Reino e de Estrangeiros. 

Então, veja V. Exª: um maçom, que era político, 
portanto com ideais libertários, se juntou a outros ma-
çons e criaram o Grande Oriente do Brasil, oriunda de 
outras três lojas no Rio de janeiro, a Comércio e Ar-
tes, a União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói, 
dando origem, então, ao Grande Oriente do Brasil. A 
partir daí, a loja Grande Oriente do Brasil não parou 
mais de se expandir.

Portanto, em junho, vamos comemorar os 190 
anos do Grande Oriente do Brasil. 
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Quem lê a própria história do Brasil sabe que 
foi por intermédio de um movimento alimentado pela 
Maçonaria que deu origem não só à Independência do 
Brasil, mas também à Abolição da Escravatura assim 
como a Proclamação da República. 

E a Maçonaria se expandiu Brasil afora. 
Hoje temos em todo o País, desde Roraima, lá 

no extremo norte do nosso Caburaí até o seu Chuí, 
no Rio Grande do Sul, lojas maçônicas. E todas elas 
se congregam, dentro do Grande Oriente do Brasil, 
em Grandes Orientes estaduais. Portanto, cada Grão-
-Mestre estadual coordena as lojas que atuam nos seus 
respectivos Estados.

Neste mês de abril tivemos dois eventos que eu 
faço questão de registrar aqui: primeiro, os 62 anos de 
criação do Grande Oriente de Santa Catarina, tendo 
como Grão-Mestre, o nosso irmão Wagner Sandoval 
Barbosa, que a preside nesse momento. O Grande 
Oriente de Santa Catarina é de um Estado que tem 
uma tradição maçônica muito importante. 

Inicialmente, o Grande Oriente do Brasil, em San-
ta Catarina, existia como Grande Oriente do Estado 
de Santa Catarina, fundado em 12 de abril de 1950. 

Portanto, veja V. Exª, Senadora Ana Amélia, por-
que muito se pensa no mundo não maçônico que Ma-
çonaria é algo restrito a homens, mas não é. As nossas 
esposas, as esposas dos maçons, têm um papel, eu 
diria, de maior relevo na atividade social tanto quando 
o dos próprios maçons. As ações sociais, todas elas, 
sejam em creches, em escolas, em abrigos para ido-
sos e outras ações sociais são feitas prioritariamente 
pelas mulheres, as esposas dos maçons, que, nós 
irmãos maçons, as chamamos de “cunhadas”. Elas 
se congregam em uma instituição paramaçônica, que 
chamamos Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Na 
verdade, elas trabalham em perfeita sintonia tanto com 
os maçons como com as entidades juvenis da Maço-
naria, como os DeMolays, a Associação Paramaçôni-
ca Juvenil, as Filhas de Jô e tantas instituições que já 
preparam os jovens para os fundamentos da Maçona-
ria, àqueles que justamente vão formar cidadãos úteis 
para a sociedade, àqueles que tenham preocupação 
básica com a família, com a Pátria, com a sociedade. 

Mas eu quero, portanto, prestar uma homenagem 
muito especial aos irmãos de Santa Catarina, porque, 
quando foi fundado o Grande Oriente de Santa Catari-
na, apenas existiam os Grandes Oriente no Estado de 
São Paulo, no Ceará e em Pernambuco, que eram fe-
deradas ao Grande Oriente do Brasil. Portanto, apenas 
três Grandes Orientes estavam federados ao Grande 
Oriente do Brasil quando foi criado o Grande Oriente 
de Santa Catarina, a quem quero – repito – parabe-

nizar na figura do seu Grão-Mestre, o irmão Wagner 
Sandoval Barbosa. 

Sr. Presidente, dia 21 de abril, sábado próximo 
passado, comemoramos, aqui em Brasília, os 41 anos 
de existência do Grande Oriente do Distrito Federal, 
atualmente presidido, dirigido pelo Grão-Mestre irmão 
Jafé Torres, um homem que dedica, de maneira forte, 
o seu tempo a conduzir as lojas em Brasília. 

Senador João Ribeiro, quero ler um pouquinho da 
história do Grande Oriente do Distrito Federal: 

Fundado no dia 21 de abril de 197, é a 
unidade jurisdicional local, federada ao Grande 
Oriente do Brasil, que aglutina as Lojas Maçô-
nicas de Brasília e das cidades-satélites, em 
número de 74 Lojas filiadas, contando com a 
participação de mais de quatro mil membros 
ativos.

É muito importante dizer que no aniversário de 
Brasília, em 1971, foi quando surgiu o Grande Orien-
te do Distrito Federal, com o ideal de congregar todas 
as lojas maçônicas e todos os maçons que viviam no 
território da nova capital brasileira.

É o dia 21 de abril tão significativo para a 
Maçonaria por lembrar Tiradentes, seu obreiro 
e mártir da independência pátria, e, também, 
por festejar os 11 anos de fundação da Capital 
de todos os brasileiros. 

Portanto, o Grande Oriente do Brasil foi fundado 
quando Brasília comemorava 11 anos de existência. 

Quero dizer também a todo o Brasil da impor-
tância que tem todos os Grandes Orientes estaduais, 
mas, aqui, estou homenageando o Grande Oriente de 
Santa Catarina, o Grande Oriente do Distrito Federal, 
e não poderia deixar de mencionar o trabalho que se 
faz aqui em Brasília, de maneira muito intensa, sob o 
comando do irmão Jafé, do Grão-Mestre Adjunto Lucas 
Galdeano, de todos os veneráveis das lojas. 

Quero explicar aqui, para os que não são maçons, 
que quando nos referimos aos veneráveis da loja refe-
rimo-nos ao presidente daquela instituição, aquele que 
a dirige, que preside as sessões e as ações da loja.

Aqui em Brasília e nas cidades-satélites são 74 
lojas, mas, no Brasil todo, temos mais de três mil lo-
jas maçônicas distribuídas pelos 26 Estados e pelo 
Distrito Federal. 

Então, ao fazer esse registro hoje, faço uma ho-
menagem especial ao lembrar que, no dia 17 de junho, 
o Grande Oriente do Brasil completará 190 anos. Tam-
bém comemoro aqui os 41 anos do Grande Oriente 
do Distrito Federal e os 62 anos do Grande Oriente 
de Santa Catarina. 

Ao encerrar, Senador João Ribeiro, peço a V. 
Exª que autorize a transcrição das matérias que aqui 
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apenas me referi de maneira sucinta, para que fiquem 
registradas nos Anais do Senado, para que possam 
servir realmente para pesquisa e para registro do im-
portante trabalho que presta a Maçonaria. 

Eu diria que é muito importante que a Maçonaria, 
hoje, procure, de fato, ser muito mais proativa e interagir 
mais com a sociedade, de forma que algumas pechas 
do passado, da época em que havia perseguições 
contra a Maçonaria, porque, ela, a Maçonaria, inco-
modava reis e religiões por ser, na verdade, originária 
de uma espécie de sindicato de construtores, que nós 
chamávamos de pedreiros, mas que, na verdade, eram 
composta de pedreiros, mestres de obras, arquitetos, 
engenheiros àquela época, que foram responsáveis, 
Senador João Ribeiro, pela construção das grandes 
catedrais e dos grandes palácios, e que, portanto, de-

tinham o segredo dessas construções. Por isso, de 
repente, passaram a incomodar os poderosos, por-
que achavam que a Maçonaria detinha muito poder, 
tanto é que eles eram chamados de pedreiros livres. 
Àquela época, uma pessoa não tinha liberdade de ir 
e vir como qualquer um, enquanto os maçons eram 
chamados de pedreiros livres, justamente porque eles 
tinham a liberdade, um salvo-conduto de se locomover 
livremente entre um reino e outro.

Então, ao encerrar, reitero o pedido de transcrição 
nos Anais das matérias a que me referi. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Senador Mozarildo, V. Exª será atendido, na 
forma do Regimento.

Quero apenas dizer, Senador Mozarildo, que a 
Maçonaria é uma instituição respeitadíssima não só 
no Brasil, mas no mundo inteiro. Parabéns pelo pro-
nunciamento de V. Exª!

Tem a palavra, agora, como orador inscrito, o Se-
nador Valdir Raupp, do PMDB, de Rondônia.

Tem V. Exª o tempo regimental de até vinte mi-
nutos para proferir seu pronunciamento, Senador Val-
dir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, do querido 
Estado do Tocantins; Srªs Senadoras; Srs. Senado-
res; senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado 
e telespectadores da TV Senado, existem certas pa-
lavras que, em função do uso a que se prestam, vão 
adotando sentidos que não tinham na origem. É o 
caso, por exemplo, da palavra “retórica”. Hoje em dia, 
quando dizemos que o discurso de alguém é “pura 
retórica”, normalmente estamos censurando aquele 
tipo de discurso, acusando-o de ser apenas forma, 
sem conteúdo. Em outras palavras, “retórica” passou 
a significar “retórica ruim”, na maioria das vezes em 
que aplicamos o termo.

O mesmo aconteceu, ao longo do século passa-
do, com o termo “burocracia”. Um sistema burocrático é 
um sistema lento, ineficiente, improdutivo, redundante, 
ineficaz. E isso é interessante, pois, como no caso da 
palavra “retórica”, o termo “burocracia”, originalmente, 
não tinha uma conotação negativa. A retórica era, sim-
plesmente, a arte de persuadir, de influenciar outras 
pessoas pelo uso da palavra. A burocracia, por sua 
vez, era nada mais, nada menos do que uma estrutura 
organizacional baseada em procedimentos regulares 
e rotineiros, voltados para a eficiência dos sistemas 
aos quais os processos burocráticos eram aplicados.

É curioso, Sr. Presidente, que, hoje, pensemos na 
burocracia como sinônimo de ineficiência, de lentidão, 
de improdutividade. Hoje, o termo foi praticamente do-
minado por sua acepção mais negativa, e burocracia 
passou a ser sinônimo de má burocracia, de excesso 
de burocracia.

Arrisco-me a identificar duas causas para a inver-
são desse conceito. Em primeiro lugar, a burocracia, 
em estado puro, é inflexível. Um sistema perfeitamente 
burocrático não admite exceções, não admite “jeitinhos”. 
O problema é que um sistema rígido demais não dá 
conta de todos os imprevistos que são inerentes às 
atividades humanas. Em segundo lugar, burocracia 
gera burocracia. Uma norma é alterada por outra nor-

ma, que, por sua vez, é revogada por uma terceira, e 
assim por diante, até que o conjunto de procedimentos 
se transforma num nó górdio que nem mesmo Alexan-
dre, o Grande, seria capaz de desatar.

Essas reflexões iniciais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, levam-me ao tema deste meu pronuncia-
mento, que é a burocracia – no mau sentido –brasileira. 
É triste constatar, mas nos tornamos um dos países 
mais burocráticos do mundo – justo nós, que gosta-
mos de nos gabar de nossa adaptabilidade, de nossa 
criatividade, de nosso “jogo de cintura”.

Essa é a avaliação, por exemplo, do Primeiro-
-Ministro chinês, Wen Jiabao, que disse recentemente 
que, entre todos os países com os quais a China ne-
gocia – e não são poucos –, o Brasil é o mais comple-
xo, o mais burocrático, o que mais impõe barreiras ao 
bom andamento dos negócios, tanto nas importações, 
quanto nas exportações.

Essa é a avaliação, Sr. Presidente, dos próprios 
brasileiros, como muito bem demonstrou a excelente 
série de reportagens publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo entre os dias 9 e 15 de abril. A cada dia, 
o jornal explorava os entraves causados pelo exces-
so de burocracia a uma área ou atividade econômica 
específica.

Na área de serviços, por exemplo, os Serviços 
de Atendimento ao Consumidor (SACs) são campeões 
de queixas, segundo dados do Ministério da Justiça. 
Mesmo com a entrada em vigor da Lei do SAC, em 
2009, a demora no atendimento e o “jogo do empurra” 
ainda são estratégias comuns utilizadas pelas empre-
sas que usam o SAC como uma barreira entre elas e o 
consumidor, e não, como deveria ser, como um canal 
de comunicação com seus clientes.

A série prossegue com outros temas. Para abrir 
uma empresa no País, por exemplo, são necessárias 
13 etapas, que envolvem providências nas esferas 
municipal, estadual e federal e que levam um tempo 
médio de 119 dias para serem concluídas. Esse mes-
mo tempo, na Nova Zelândia, é de um dia; na Austrá-
lia, de dois dias; em Cingapura e em Ruanda, de três 
dias; nos Estados Unidos, de seis dias, e assim por 
diante, o que coloca o Brasil em centésimo vigésimo 
lugar entre 183 países nesse quesito, segundo avalia-
ção feita neste ano pelo Banco Mundial.

A última reportagem é a mais interessante e trata 
da cultura da burocracia que se instalou no País, da 
quantidade absurda de normas que se editam por aqui 
e dos custos que essa cultura acarreta ao Brasil. Se-
gundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 
desde o dia 5 de outubro de 1988, quando a Constitui-
ção Federal foi promulgada, surgiram 4,4 milhões de 
normas no País. O desperdício de esforços se revela 
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no fato de que apenas 13% dessas normas estão em 
vigor. O texto conjunto desses mais de 4 milhões de 
emendas, leis, decretos, portarias, entre outros tipos 
de peças normativas, teria por volta de 13 bilhões de 
palavras. A taxa em que novas normas são produzidas 
no País é alucinante, Sr. Presidente: juntos, União, Es-
tados e Municípios produzem, em média, 776 normas 
a cada dia útil, ou 32 normas por hora, ou uma nova 
norma a cada dois minutos.

A Justiça está emperrada, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, pelos quase 87 milhões de processos pen-
dentes de julgamento que atolam as cortes brasileiras.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assisti à 
transmissão de cargos no Supremo Tribunal Federal 
na semana passada. Senador Mozarildo Cavalcanti, 
um dos trechos do brilhante pronunciamento do Mi-
nistro Ayres de Britto, que assumiu a presidência do 
Supremo Tribunal Federal, foi uma obra de arte. Foi 
brilhante o pronunciamento! O Ministro disse que o 
juiz, o ministro, quando chega a casa, cansado, altas 
horas da noite, antes de deitar, fala: “Senhor, livrai-nos 
de tanta ação”. Em vez de “tentação”, o juiz diz “tanta 
ação”, porque a quantidade de ações que abarrotam 
os tribunais, os juizados, os tribunais federais é uma 
coisa assustadora! Da mesma forma é a nossa buro-
cracia brasileira, e ninguém aguenta mais.

O prejuízo que essa cultura burocrática causa ao 
País, segundo a Fiesp, chega a R$46 bilhões por ano. 
Isso corresponde, Sr. Presidente, a cerca de US$25 bi-
lhões anuais. É o PIB da Letônia, uma das cem maiores 
economias mundiais. Esse é o montante que jogamos 
fora a cada ano por conta da nossa cultura burocrática.

A correção dessas distorções é um trabalho para 
gerações, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, especial-
mente porque a burocracia permeia a vida do brasi-
leiro em todas as suas esferas, desde a perspectiva 
do cidadão individual até a perspectiva das grandes 
questões de Estado.

Já mencionei alguns exemplos dessa versatilida-
de da burocracia e, agora, quero citar um caso mais 
próximo da realidade do meu Estado de Rondônia. O 
povo rondoniense, Sr. Presidente, vem sofrendo enor-
memente com o estado precário em que se encontra o 
trecho da rodovia BR-364 que passa pelo nosso Estado.

Cito aqui o caso da BR-364 e de outras obras do 
meu Estado, mas isso tem acontecido em todo o Brasil. 
Este já é o terceiro ou o quarto pronunciamento que 
faço este ano anunciando que parte da infraestrutu-
ra do nosso País está emperrada. E tem de se tomar 
providência o mais rápido possível, sob pena de es-
ses gargalos influenciarem enormemente a economia 
brasileira, o PIB brasileiro.

A BR-364 é uma rodovia absolutamente vital para 
Rondônia. Antes da sua construção, só se chegava a 
Porto Velho por meio de barcos ou de avião. Uma ro-
dovia dessa importância para o oeste brasileiro e, es-
pecificamente, para o Estado de Rondônia não poderia 
estar no estado em que está. O trecho entre Cacoal 
e Presidente Médici está praticamente intransitável, e 
já perdemos a conta dos acidentes naquele pedaço 
da estrada. A cratera que se abriu há mais de um mês 
perto de Porto Velho está parcial e precariamente co-
berta por uma ponte metálica construída pelo Exército. 
O Exército constrói pontes metálicas, que ajudam muito 
a desobstruir o trânsito, mas pelas quais não passam 
cargas de grande peso. Logo, tem de se fazer desvio 
dentro da cidade, dentro de bairros, atormentando a 
vida da população e destruindo completamente a ma-
lha viária por onde passam. O trânsito naquele trecho 
é lento, o que compromete o transporte das toneladas 
de grãos que são escoadas pelos portos de Rondônia. 
Lá há o porto da Maggi, o porto da Cargill, o porto da 
Bunge, sem falar do porto de outros tipos de carga. 
Então, são quatro ou cinco milhões de toneladas que, 
todos os anos, passam por aquela rodovia.

Das crianças rondonienses que precisam ir dia-
riamente à escola aos grandes produtores rurais de 
Rondônia e do Centro-Oeste, todos estão enfrentan-
do grandes transtornos com a lentidão das obras de 
reconstrução daquele trecho da estrada. E as obras 
não andam, principalmente, por entraves burocráticos 
envolvendo o Dnit, a Polícia Rodoviária Federal, o Go-
verno do Estado e a Prefeitura de Porto Velho.

Enquanto não se cumprem os labirínticos ritos 
para que as obras saiam do papel, a população sofre, 
a safra de grãos não é escoada, os prejuízos se acu-
mulam, os riscos de novos acidentes não diminuem. 
Nem no caso de uma emergência dessa ordem, nós 
conseguimos escapar dos tentáculos da burocracia.

Eu poderia citar aqui, Sr. Presidente João Ribeiro, 
a ponte de Guajará-Mirim, que o Presidente Lula pro-
meteu ao Presidente da Bolívia, Evo Morales, e ainda 
nem o projeto saiu. A Presidente Dilma falou a mim 
e ao Governador Confúcio Moura que quer a ponte, 
porque foi um compromisso do Presidente Lula, mas, 
agora, ainda querem seis meses e dez dias para ter-
minar o projeto, que já iniciou há mais de dois anos.

Há mais de dez anos, cobra-se a ponte de Abunã. 
O Acre precisa dessa ponte, a rodovia do Pacífico pre-
cisa dessa ponte, e essa ponte não sai. O projeto ain-
da não está pronto. E muitas outras obras importantes 
de Rondônia e do País não saem por falta de projeto.

Hoje, no Brasil, um dos grandes problemas dos 
Estados e dos Municípios é a falta de projetos, a falta 
de técnicos para fazer projetos. Então, o Dnit, como 
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outros órgãos do País, precisa realizar concursos, o 
mais rápido possível, para contratar engenheiros e 
técnicos para fazer bons projetos, porque, por meio 
de bons projetos, poderão sair boas obras. E muitos 
projetos, depois de licitados e contratados, têm de 
ser interrompidos no meio do caminho porque estão 
malfeitos. Então, esse é um problema muito sério. Isso 
precisa mudar. É um trabalho de gerações, Sr. Presi-
dente. Isso, porém, não nos exime de agir imediata-
mente, o quanto antes.

Nesse sentido, foi com muita satisfação que acom-
panhei os trabalhos do 1º Fórum Nacional da Desbu-
rocratização, que ocorreu na Câmara dos Deputados 
no início deste mês de abril. A Frente Parlamentar da 
Desburocratização tem sido um agente importante na 
discussão de medidas para minimizar os entraves buro-
cráticos que infernizam a vida de todos os brasileiros, 
seja o cidadão comum, seja o agente do Poder Público.

Vejo com muito otimismo a atuação futura da 
Frente Parlamentar e faço votos de que consigamos 
superar esse tremendo obstáculo ao nosso crescimen-
to, que é o excesso de burocracia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
e ex-Governador do Piauí Wellington Dias.

Desculpem-me, mas o Senador Roberto Re-
quião...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Não, não, Sr. Presidente, eu passo a minha vez.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Então, por permuta com o Senador Roberto 
Requião, falará, agora, o Senador Wellington Dias.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Em seguida, eu falarei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Depois, virá V. Exª, Senador Requião.

O Senador Wellington Dias tem o tempo regimen-
tal de 20 minutos para proferir seu pronunciamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, meu querido João Ribeiro, é um prazer 
tê-lo na Presidência. E sou grato também ao Senador 
Roberto Requião pela permuta.

Sr. Presidente, dois registros importantes. O pri-
meiro é o de que comemoro aqui o aniversário do 
Sebrae. O Sebrae completa, nesta semana, 40 anos.

Houve, agora, no Piauí, mais um evento impor-
tantíssimo, que foi o encontro organizado pela Fede-
ração do Comércio Lojista do meu Estado, presidido 
por seu atual Presidente, meu querido amigo Ulisses.

Destaco, aqui, a atuação, no Brasil, do nosso 
querido ex-Ministro do Turismo, o meu querido Luizi-
nho; também, de Paulo Okamotto, que fez um trabalho 
belíssimo nessa fase, inovando a descentralização do 
Sebrae.

Quero destacar, no meu Estado, o atual Superin-
tendente, Mário Lacerda, e o Presidente, o meu que-
rido José Elias Tajra, que hoje são timoneiros desse 
importante trabalho.

Destaco uma verdadeira revolução feita no Se-
brae do Piauí pelo empresário Jesus Filho, que hoje 
é Presidente do Sistema de Rádio e Televisão Cidade 
Verde e que fez um trabalho no sentido de que o Se-
brae pudesse chegar a praticamente todas as regiões 
do Estado, fazendo parcerias com o Estado, com os 
Municípios, atuando fortemente para maior qualifica-
ção, organização e empreendimento dos nossos pe-
quenos empresários.

Destaco as parcerias que fizemos, quando fui 
Governador, e que ele mantém. Por exemplo, ir a ou-
tros Estados, para apresentar o potencial do Estado 
do Piauí – ainda hoje, ocorreu o mesmo no Rio Grande 
do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aqui, no 
Distrito Federal, por algumas vezes, para citar aqui, 
mas também em outras regiões do próprio Nordeste. 

E destaco, Sr. Presidente, um evento que vai ser 
realizado agora, no mês de maio, que é o Piauí Sampa. 
É um evento em São Paulo, em que Piauí e São Paulo 
têm feiras de negócios em várias áreas, negócios de 
interesse do povo do meu Estado, integrado com in-
vestidores do Estado de São Paulo, que é o coração 
da economia do nosso País. 

Então, quero, aqui, a todos que fazem o Sebrae, a 
todos que passaram por esse brilhante trabalho, deixar 
o meu abraço e agradecimento pelo que fazem pelo 
Brasil e, certamente, de modo especial, pelo Piauí. 

Destaco ainda que, neste dia 23, é também co-
memorado o Dia Internacional do Escoteiro. Quero 
saudar a União dos Escoteiros do Brasil e a região 
do Estado do Piauí, através do Francisco das Chagas 
Barros, o Chaguinhas, da União dos Escoteiros do 
Brasil no Piauí.

Eu, com 10 anos, em 1972, tive uma participação 
com os Escoteiros do Brasil na minha Cidade de Oei-
ras, o grupo de escoteiros Domingos Afonso Mafrense. 
E quero registrar também a forma carinhosa com que 
foi reativado esse movimento com o apoio do Padre 
Juvenal, com o apoio de tantos outros líderes ex-esco-
teiros, o Daniel, enfim, daquela minha querida cidade.

No último sábado, tive oportunidade de estar na 
Igreja Católica da Vermelha, participando de uma ce-
lebração. Pude ver ali o depoimento de pais, de mães, 
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ressaltando o quanto mudaram a vida dos seus filhos 
e filhas que participam desse movimento.

No dia de ontem, no domingo, foi feito, ao lado da 
ponte Estaiada, em Teresina – com certeza, em outros 
lugares do Brasil, pelo Grupo Escoteiro Dom Severino –, 
um acampamento e um conjunto de outras atividades.

Mas, Sr. Presidente, o tema que trago hoje é 
também de comemoração. No meu Estado, vi as difi-
culdades que tivemos para garantir as condições de 
qualidade da nossa Universidade Estadual do Piauí, 
que ainda enfrenta graves problemas. Vejo o esforço 
do Governador Wilson Martins e do Governo Federal. 
Destaco o trabalho laborioso, dedicado da atual direção, 
em especial o do Reitor, Carlão, como o chamamos, 
o Dr. Carlos, e também o do Nouga, o Vice-Reitor; de 
toda a direção, de todos os membros do Conselho, de 
todos os professores, de todos os alunos. 

Eu queria fazer esse destaque por causa de uma 
comemoração que vivenciamos aqui, em Brasília, na 
semana passada. O curso de Direito da Universidade 
Estadual do Piauí, na semana passada, recebeu aqui 
diplomas de destaque da OAB. Além da Universidade 
Estadual, outras também do meu Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muito 
orgulho que venho aqui ao plenário, mais uma vez, 
enaltecer o salto de qualidade que os piauienses de-
ram no quesito educação nos últimos anos. Já trouxe 
vários bons exemplos de alunos do meu Estado 
que venceram as Olimpíadas da Matemática e que 
se destacaram em um conjunto de outras atividades 
no Brasil e no mundo, inclusive no popularmente co-
nhecido Soletrando, da Rede Globo, onde o primeiro 
lugar foi de um piauiense.

Agora, tenho a satisfação de falar a respeito 
dos alunos de nível superior da Universidade Esta-
dual do Piauí e da Universidade Federal do Piauí, que 
têm sido condecorados com prêmios pelo ótimo 
desempenho, principalmente no curso de Direito, mas 
também em outros cursos.

No dia 19 de abril, Dia do Índio, a Ordem dos 
Advogados do Brasil entregou a 89 cursos de Direito 
de todo o Brasil o Selo OAB, que assegura que essas 
instituições foram avaliadas pela entidade com des-
tacada qualidade. Não é demais lembrar que foram 
avaliados 1.210 cursos de Direito existentes. Desses, 
foram escolhidos 89.

No Piauí, cinco cursos de Direito estão nessa 
lista. Entre esses, três que pertencem à Universidade 
Estadual do Piauí (Uespi). Os cursos de Direito de Te-
resina (nos dois campi Torquato Neto e Clóvis Moura, 
na região do Grande Dirceu, na cidade de Teresina), 
Picos e Parnaíba foram recomendados pelo Selo OAB 
entre os melhores do País. O Reitor da Universidade 

Estadual do Piauí, Prof. Carlos Alberto, esteve presente 
para receber os selos.

Vale destacar, Sr. Presidente, que a Uespi – assim 
é conhecida a nossa universidade estadual – foi a única 
instituição do Brasil a receber três selos de uma só vez.

Sr. Presidente, em todo o Brasil, repito, dos 1.210 
cursos de Direito existentes, apenas 89 foram reco-
mendados pelo Selo OAB.

No meu Piauí, além da Uespi, também estão 
presentes na lista os cursos de Direito do Instituto de 
Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho – 
o Instituto Camillo Filho, como é conhecido em nosso 
Estado, também muito respeitado – e o curso de Direito 
da Universidade Federal do Piauí. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Senador Wellington, gostaria apenas de registrar 
a presença dos alunos do ensino médio do Colégio 
Santa Luzia, de Luziânia, Goiás. 

Meus cumprimentos a todos os estudantes, mui-
tas felicidades, muito sucesso.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Também transmitimos aqui, pelo povo do Piauí – alguns 
moram lá em Luziânia –, o nosso abraço. Obrigado pela 
visita. Bem-vindos.

Como eu ia dizendo, entre os critérios utiliza-
dos pela OAB para recomendar o selo, destaca-se 
a média dos índices obtidos pelos cursos em aprova-
ção nos últimos três Exames de Ordem e no conceito 
obtido no último Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), realizado em 2009 – portanto, cri-
térios objetivos, critérios sérios, estabelecidos conforme 
padrões internacionais.

A Uespi, Sr. Presidente, nos últimos anos, vem se 
destacando por apresentar os melhores resultados do 
Enade de todo o País – o que me orgulha muito, é 
motivo de orgulho para todos os piauienses –, além 
de demonstrar, por meio de um indicador nacional 
de qualidade, que essa universidade tem oferecido 
ao mercado de trabalho e à sociedade brasileira profis-
sionais da mais alta competência, sobressaindo-se nas 
diversas áreas do conhecimento.

Prova disso pode ser observada com os cur-
sos de medicina, enfermagem e fisioterapia, também 
da Universidade do Estado do Piauí, que obtiveram 
conceito 5, nota máxima do Enade, figurando também 
esses cursos da Uespi entre os melhores do Brasil.

Segundo a OAB, o objetivo dos certificados do 
Selo OAB, de 2011, é fazer com que a formação 
educacional transcenda o desejo de oferecer uma 
boa técnica profissional. O foco deve estar na forma-
ção de verdadeiros cidadãos. Por isso, a OAB leva tão 
a sério o desafio permanente de zelar pela qualidade 
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do ensino dos cidadãos que vão fazer e administrar a 
Justiça em nosso Estado.

Quando governador na nossa universidade, fi-
zemos investimentos para ter um quadro de pessoal, 
para que os professores do quadro efetivo pudessem 
ter uma remuneração que hoje – tenho orgulho de dizer 
– chega a ser um pouco melhor, no plano de carreira, 
do que o da própria universidade federal.

Agora mesmo, o Governador Wilson acaba de 
dar posse a 189 novos membros daquela universidade. 
Estivemos com o reitor na semana passada, pedindo 
ao Ministério da Educação a liberação de emendas de 
bancada. Destaco emendas dos Deputados Antonio 
José Medeiros, Júlio Cesar e de outros Parlamentares. 
Eu próprio também dediquei emendas a essa área para 
equipar melhor, para melhorar as condições de estrutura 
e continuar prosseguindo em busca dessa qualidade.

Com o maior prazer, concedo um aparte ao Se-
nador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo CavalcantI (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Wellington, associo-me ao pronunciamento de 
V. Exª, parabenizando a Universidade Estadual do Piauí, 
aliás, a educação do Piauí. V. Exª foi Governador de lá. 
Merece, portanto, os aplausos, porque o Piauí, como 
V. Exª citou em pronunciamento, tem-se destacado na 
educação brasileira – e, eu diria, até certo ponto, tal-
vez, para a surpresa de muitos, que têm certo precon-
ceito em relação ao Norte e ao Nordeste. O Governo 
Federal deveria dar ênfase ao apoio às universidades 
estaduais, sem descuidar das universidades federais, 
que são também um ponto prioritário da educação bra-
sileira. Porém, as universidades estaduais estão muito 
mais, digamos assim, capilarizadas. Faço referência à 
nossa Universidade Estadual de Roraima, surgida pelo 
idealismo, pela coragem do falecido ex-Governador 
Ottomar Pinto, que, na campanha de 2006, quando 
candidato à reeleição, no Município de Iracema, num 
jantar, o hoje reitor e ex-reitor da Universidade Fe-
deral de Roraima, Prof. Milton Gondim, conversando 
comigo, disse: “Nós poderíamos criar uma universida-
de estadual de Roraima”. Perguntei-lhe: “Cabe?” Ele 
disse: “Cabe”. Conversamos com o Governador, que 
disse: “Faça o projeto que eu implantarei”. E implantou. 
Hoje, a universidade estadual está presente em vários 
Municípios do interior. Em quase todos. E implantou 
também uma universidade virtual estadual, que, esta, 
sim, está presente em todo o Município, porque basta 
que o aluno, pela Internet, tenha acesso. É pena que 
a Internet seja péssima no meu Estado – e acho que 
no Brasil todo, na verdade. Mas eu quero, portanto, 
ressaltar a importância das universidades estaduais. 
Entendo que o Piauí é um grande exemplo, V. Exª faz 
um discurso que eu diria histórico no tange a educação 

brasileira. Nós precisamos investir – investir eu não di-
ria –, dedicar-nos mais ainda à educação. Sou médico, 
mas também sou professor concursado da Universi-
dade Federal de Roraima. Tenho convicção de que a 
educação é, com certeza, o carro-chefe, a locomotiva 
que fará a transformação dos Estados e deste País.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço e quero dizer que incorporo toda a riqueza 
e a grandeza do pronunciamento que faz aqui V. Exª.

Nossa universidade foi criada, na década de 80, 
por uma iniciativa do então Governador Hugo Napo-
leão, Freitas Neto, que passaram pelo Senado. Foi no 
Governo do também ex-Senador Mão Santa, Francisco 
de Assis de Moraes Souza, que ela, de verdade, tomou 
corpo. Chegou ao ponto de ter bases no Maranhão, 
na Bahia. Eu tive, inclusive, que redimensionar,quando 
assumi.

Mas, como V. Exª lembra, no meu Estado, ela está 
presente em 46 regiões. Quarenta e seis regiões do 
Estado, ou seja, espalhada nos 1.500 quilômetros de 
extensão do Estado do Piauí. E veja só a dificuldade 
que tem o Estado, e é isso que quero ressaltar. 

Eu já tratava aqui do esforço que fizemos para o 
ensino fundamental, que hoje é um grande destaque 
com premiações; o ensino médio, o ensino técnico e, 
agora, o ensino superior. Veja só, Senador Mozarildo, 
o que eu quero aproveitar para colocar para o Sena-
dor Mozarildo, Senador Jarbas e também para o nos-
so Senador Anibal Diniz: o que V. Exª colocou eu diria 
que é o ponto mais importante. 

Veja, o Presidente Lula e agora a Presidente Dil-
ma trabalham metas, metas ousadas para a expansão 
de vagas de ensino superior. E eu acho que isso está 
correto com a presença da descentralização das uni-
versidades federais, inclusive criando algumas especí-
ficas. Mas eu creio que também está correto podermos 
ter essa ideia do ProUni. Eu lembro que o meu partido 
era muito crítico com essa idéia. Tinha muitas dúvidas, 
mas eu acho que foi uma ideia genial o ProUni. Agora, 
se se pode fazer um ProUni, que, na verdade, significa 
um repasse via receita não paga para faculdades par-
ticulares, como explicar não haver um ProUni, vamos 
dizer assim, para as universidades estaduais?

Veja, Senador, a média do custo de um aluno de 
uma universidade federal é na casa de R$15 mil por 
ano. A média do custo. Hoje comemoramos aqui a UnB, 
também uma universidade de excelência.

Dizem os reitores das universidades estaduais, 
espalhadas em vários Municípios de cada Estado 
brasileiro, que, se tiverem uma espécie de Fundeb de 
ensino superior, ou um ProUni de ensino superior, ou 
seja, um repasse por aluno na casa de R$5 mil, eles 
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podem usar a carga máxima do que têm, criando va-
gas em todos os Estados brasileiros.

Qual a dificuldade que tem um Estado como o 
Piauí e certamente Rondônia, Santa Catarina, Acre, 
Pernambuco ou qualquer outro? Que dificuldade nós 
temos? Veja, no meu Estado, para dar um exemplo, 
colocamos 25% da nossa receita – chegamos a 30%, 
34% – em educação. Isso representa, pegando dados 
de 2010, que tenho na cabeça, mais ou menos R$1,100 
bilhão por ano, para educação. Mas, veja, esse Estado 
é obrigado, compulsoriamente, pela regra do Fundeb, a 
repassar para os seus Municípios, proporcionalmente, 
mais do que São Paulo, mais do que Minas, mais do 
que os Estados mais desenvolvidos. São obrigados a 
repassar às vezes 8% ou 9% da receita corrente líqui-
da, ou seja, R$400 milhões, R$450 milhões. É o que 
o meu Estado vai repassar este ano. 

Ora, isso faz uma falta enorme para se garantir 
mais investimentos no ensino profissionalizante do Es-
tado, no ensino médio que o Estado cuida e até parte 
do ensino fundamental, bem como no ensino superior. 

Então, Senador Taques, o que estou dizendo? 
Eu estou aqui comemorando que, dos 89 cursos pre-
miados pela OAB pelo critério da qualidade, que tem a 
ver com a avaliação feita por meio do Enade e através 
dos exames da Ordem, cinco são do meu Estado e 
três da Universidade Estadual do Piauí; a Universida-
de Federal, a Camillo Filho, a Universidade do Piauí 
com três. Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui, 
Senador? Na verdade, são quatro, porque Teresina, 
que eles classificam...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Para concluir, Sr. Presidente. Na verdade, o campus 
Torquato Neto e também o outro, que fica na região 
Dirceu, que é o Clóvis Moura.

Quero aqui chamar a atenção para o fato de que 
é perfeitamente possível criar uma forma de ampliar 
vagas de ensino superior pela rede que já têm as uni-
versidades estaduais com um repasse, porque a difi-
culdade dessas universidades – eu enfrentei isso – é 
exatamente a necessidade de custeio. Essa é a difi-
culdade. Então, se houver apoio, é possível. 

Quando se abre uma universidade federal onde 
existe uma estadual, é bom, é ótimo. Mas, muitas ve-
zes, por falta desse apoio, os próprios professores e 
os alunos da estadual já vão para a federal. Então, é o 
mesmo número de alunos. Ali não tem uma ampliação 
total. Essa é a realidade nua e crua com a qual nós 
temos que trabalhar.

Ouço, com o maior prazer, se V. Exª me permitir, 
já concluindo, o Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
Senador, Wellington Dias, nós precisamos criar um sis-
tema de financiamento próprio para as universidades 
estaduais. Há uns 30 dias, nós tivemos uma reunião 
junto com o reitor da Unemat, que a é Universidade 
do Estado de Mato Grosso, e junto com o Senador 
Cristovam Buarque. Ele, como faz parte da Comissão 
de Educação, propôs – e penso que isso já tenha sido 
deferido e marcada a data – uma audiência pública 
com as universidades estaduais, para que nós possa-
mos criar uma linha de financiamento próprio para as 
universidades estaduais que desempenham um papel 
por demais relevante no sistema educacional nacional. 
Quero cumprimentar V. Exª pela sua fala.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço, já concluindo mesmo, Sr. Presidente. 

Só para lembrar que, nessa audiência, inclusive foi 
muito discutido o tema da Paraíba, do nosso Senador 
Cícero Lucena, que esteve lá com outros Senadores. 

Bom, mas eu creio que esse é um ponto que nós 
temos que abraçar aqui, porque ele é de interesse das 
27 unidades da Federação. 

Estou dando um depoimento de quem foi gover-
nador. Tenho certeza de que o ex-Governador Jarbas 
daria o mesmo depoimento. Será que um governador 
não tem vontade de fazer melhorias, investimentos, en-
fim, um conjunto de coisas para melhorar a qualidade? 
Claro que tem, mas precisa desse apoio.

Sr. Presidente, os representantes desses 89 cur-
sos são grandes exemplos a serem seguidos pelas 
demais instituições de ensino que buscam ensino de 
qualidade num País que hoje contabiliza tantos cursos 
de Direito em funcionamento.

Quero, mais uma vez, parabenizar os professores 
e alunos, e os pais também, principalmente das nossas 
instituições piauienses, pelo esforço e pela premiação 
mais do que merecida.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá, pela 
Liderança do PMDB.

Depois, concederei a palavra ao próximo orador 
inscrito, o Senador Jarbas Vasconcelos.

Senador Romero Jucá, V. Exª tem o prazo regi-
mental de cinco minutos para fazer seu pronunciamento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. 
Exª, Sr. Presidente. 

Quero saudar as Srªs Senadoras e os Srs. Sena-
dores e fazer dois registros rápidos, mas importantes.
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O primeiro deles diz respeito ao meu Estado de 
Roraima, Sr. Presidente, que é a preocupação com 
as condições de chuva e de intempéries que deverão 
ocorrer este ano, segundo previsões do Inpe e dos se-
tores da meteorologia. Quero registrar que, mais uma 
vez, Roraima terá um inverno extremamente rigoroso. 
E já estamos preocupados com isso. Ano passado, o 
Estado de Roraima sofreu um inverno rigorosíssimo. 
Tivemos a maior enchente do rio Branco e inundações 
em diversas cidades do nosso Estado, para o que o 
Governo Federal agiu prontamente. E, neste ano, no-
vamente as chuvas já iniciaram, e as previsões são 
extremamente preocupantes. 

Estou procurando o Ministério do Desenvolvimen-
to Social, junto com a representação de Deputados 
Estaduais, entre eles o Deputado Rodrigo Jucá, o De-
putado Joaquim Ruiz e o Deputado Chico Guerra, no 
intuito de buscar um planejamento para que o Governo 
Federal tenha condições de agir rapidamente no sentido 
de dar apoio às famílias durante este próximo inverno. 

Estamos também fazendo uma reunião na Co-
nab (Companhia Nacional de Abastecimento) para 
programar a previsão de cestas básicas. Ano passado, 
tivemos a distribuição de mais de 15 mil cestas bási-
cas para atender a população ribeirinha e as pessoas 
que foram retiradas de suas casas; e, este ano, no-
vamente estamos pleiteando junto à Conab, junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Social que se faça um 
planejamento para que realmente tenhamos condição 
de atender bem a população. 

É importante também que o Dnit e o Ministério 
dos Transportes atuem no sentido de dar suporte ao 
Governo do Estado para que as estradas não fiquem 
intransitáveis. Já temos um problema de rompimento 
na BR-174, no sentido Boa Vista-Pacaraima, e, sem 
dúvida nenhuma, é importante que se faça um traba-
lho preventivo para evitar o fechamento novamente 
dessa estrada, dessa artéria que é fundamental para 
o desenvolvimento do Estado. 

Outro registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presi-
dente, diz respeito ao corte de juros para a economia 
do nosso País. Hoje, a taxa de juros da Selic do Ban-
co Central foi reduzida a 9%. É a menor taxa de juros 
reais da história. Mas é importante que o trabalho de 
contenção de gastos, o trabalho de desenvolvimento 
de uma política fiscal responsável continue, para que 
tenhamos a condição de continuar sinalizando a dimi-
nuição das taxas de juros.

A taxa de 9% ainda é uma taxa alta se compara-
da com os juros internacionais. Portanto, é importante 
que tenhamos a condição de continuar baixando os 
juros no Brasil. Para isso, é preciso que o Governo 
faça a sua tarefa; para isso, é preciso que os gastos 

sejam contidos; para isso, é preciso que a economia 
seja fortalecida, que nós tenhamos a condição de gerar 
emprego, gerar atividade econômica, para que a popu-
lação possa continuar a atuar, gerando os empregos 
que é preciso gerar.

Então, eu gostaria de parabenizar o Banco Central 
pela coragem, pela posição de buscar a diminuição, 
sinalizando que é possível continuar a fazer essa dimi-
nuição da taxa de juros. O Governo atua no sentido de 
conter a inflação, e a inflação está convergindo para o 
centro da meta. Portanto, temos a condição efetiva de 
continuar a baixar os juros no Brasil para fazer com 
que a atividade econômica possa ser ampliada.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade e peço 
a transcrição de duas matérias: uma, “BC [Banco Cen-
tral] reduz taxa para 9%, e juro real é o menor da his-
tória”; e outra matéria, “Previsão é inverno rigoroso 
em Roraima”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Previsão é inverno rigoroso em Roraima

Apesar das chuvas, ainda é possível encontrar 
imensas praias do outro lado do rio Branco  YANA LIMA

A meteorologia confirma que o período chuvoso, 
conhecido como o inverno nas regiões amazônicas, 
chegou e este ano deve ser mais forte que o consi-
derado normal, por influência do fenômeno La Ninã. 
No entanto, a previsão é que as chuvas sejam menos 
intensas que as do passado, quando se registrou uma 
cheia história do rio Branco, o principal do Estado. 

Desde o dia 1º, de acordo com dados do Sistema 
de Proteção da Amazônia (Sipam), até o sábado, 7, 
havia um acumulado de quase 100 milímetros de chu-
va, enquanto o normal é uma média de 130 mm para 
todo o mês. O resultado é considerado acima do nor-
mal, porém inferior ao mesmo período do ano passado.

Conforme explicou o meteorologista da Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Ramon Alves, a tendência é que até o final do mês 
sejam registradas chuvas mais intensas. Dos seis me-
ses considerados como período chuvoso – de abril a 
setembro –, geralmente a maior ocorrência de chuvas 
acontece a partir do mês de junho.

Neste ano, o Estado ainda está sob influência do 
fenômeno La Ninã, o que tende a aumentar a quan-
tidade de chuvas. Mas há ainda outros sistemas que 
influenciam no índice pluviométrico, como, por exemplo, 
o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. “Até 
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o momento está tudo dentro do considerado normal, 
mas a situação requer um monitoramento constante”, 
explicou o profissional.

A partir do meio do mês, a intensidade de chu-
vas deve aumentar gradativamente até abranger todo 
o Estado. A pluviosidade inicia sempre nos municípios 
do sul de Roraima, onde já é registrado volume intenso 
de chuvas, e aos poucos atinge as demais localidades.

Roraima foi um dos sete estados contemplados 
com equipamentos de monitoramento de cheias e se-
cas, doados pela Agência Nacional das Águas (ANA). 
As Salas de Situação, nome dado ao local onde estão 
sendo instalados os equipamentos, vão fazer o moni-
toramento dos dados hidrológicos e informar com an-
tecedência sobre uma possível ocorrência de eventos. 
A previsão para inauguração da Sala de Situação de 
monitoramento é o dia 1º de maio.

O ano passado entrou para a história do Estado 
de Roraima como o que registrou o inverno mais rigo-
roso de todos os tempos. O rio Branco atingiu a marca 
histórica de 10,28 metros e, como resultado de toda 
essa chuva, foram centenas de famílias desabriga-
das. No final do mês de junho, a Defesa Civil chegou 
a contabilizar 183 pessoas nos abrigos em Boa Vista 
e 541 em Caracaraí, além de cerca de 1.800 desalo-
jados. A estimativa é de que 355 mil pessoas tenham 
sido afetadas pelas chuvas.

FENÔMENO – La Niña é o nome dado para desig-
nar um fenômeno climático que ocorre em decorrência 
do resfriamento (em média 2°C ou 3°C) anormal das 
águas superficiais do Oceano Pacífico, especialmente 
na parte centro-oriental. Esse fenômeno gera profundas 
mudanças na dinâmica da atmosfera, fator que interfere 
diretamente nas características climáticas do mundo. 
É conhecida por aumentar índices pluviométricos no 
leste e norte da Amazônia.

Enquanto uns sofrem, outros esperam lucro 
com venda de guarda-chuvas

Entregadores em geral, motoboys e todos aque-
les que precisam usar motocicletas ou bicicletas, seja 
para o trabalho ou para o transporte diário, são os que 
mais sofrem com o período chuvoso, por conduzirem 
veículos que os deixam expostos às chuvas. 

Além do perigo de a água molhar o produto a ser 
entregue, que deve ser levado sempre com rapidez, 
muitos entregadores enfrentam as pistas escorregadias 
e os buracos que costumam aumentar ou ficarem en-
cobertos pela água. “Mesmo com todas estas chuvas 
e com o desrespeito de alguns que nos dão banho de 
lama de propósito, não podemos parar”, disse o en-
tregador Júnior Lima.

Por outro lado, quem lucra são os vendedores 
de produtos como capas de chuva e guarda-chuvas, 

comercializados numa média de R$ 50 e R$ 10, res-
pectivamente. Segundo o vendedor Beneditino Rui, a 
venda ainda está tímida, mas a tendência é aumentar 
nos próximos dias. “Já estou preparando o estoque”, 
frisou.

Força das águas do igarapé arrastou parte 
da estrutura de madeira da construção da ponte 
de concreto

Parte das obras da construção da ponte de con-
creto no igarapé Mecejana desabou com as fortes chu-
vas que caíram durante o fim de semana na capital. 
As amarrações de madeira que deveriam sustentar e 
dar mobilidade ao processo de estruturação da obra 
foram destruídas e parte seguiu galeria abaixo. 

A obra já está parada há três semanas. Foi pos-
sível registrar que parte da galeria por onde corre o 
igarapé Mecejana já está rachada. Procurada pela 
Folha, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
informou que as obras foram paralisadas apenas de-
vido ao feriado da Semana Santa, mas não comentou 
sobre o desabamento. 

Conforme a nota enviada à Redação, afirmou que 
já foram concluídos 50% da construção dos tubulões 
da ponte de concreto e que serão construídos quatro 
outros tubulões. Estão sendo escavados 12 metros de 
profundidade no local para realização do trabalho, que 
corresponde à fundação da obra.

A ponte dará acesso à rua Dom Pedro I, no bair-
ro Mecejana, e à avenida Terêncio Lima. A obra é fei-
ta com recursos provenientes de um convênio entre 
a Prefeitura de Boa Vista e o Ministério das Cidades, 
por meio da Caixa Econômica Federal. A extensão da 
ponte será de 14,5 metros, podendo chegar até 15 
metros. Estão sendo investidos R$ 348.537,76. 

O projeto prevê ainda a recuperação da mata 
ciliar com o plantio de mudas e espécies nativas nas 
áreas degradadas, ajudando na manutenção da qua-
lidade da água, estabilidade do solo e regularizando 
o sistema hídrico.

A construção dessa ponte irá desafogar as ave-
nidas Mário Homem de Melo e a Pedro Rodrigues, 
facilitando o tráfego dos condutores que utilizarem a 
avenida Terêncio Lima.

Equipe econômica abriu mão de perseguir 
centro da meta de inflação.

9 de abril de 2012. 

Folha de S.Paulo. Carlos Eduardo Gonçalves.
Dessa vez foi mais fácil acertar a decisão do Co-

pom. O Banco Central em sua última ata escreveu com 
quase todas as letras que a Selic iria para 9% em Abril. 
Mas reduzir a Selic foi acertado? O que isso significa 
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para inflação? Qual a chance de novas reduções da 
taxa de juro básica?

Finalmente, qual o sinal a se pode extrair do 
comportamento do BC no que se refere à sua função 
objetivo?

A inflação começou 2012 bem fraca, fechando 
perto de 1,2% no primeiro trimestre. Diferentemente 
de 2011, não tivemos choques adversos de oferta, o 
que contribuiu para esse resultado benigno.

Mas não foi apenas “sorte”, pois também as medi-
das de núcleo inflacionário estão em declínio expressivo 
faz alguns meses e o número de setores apresentando 
variação positiva de preços murchou.

Quando a queda é assim generalizada, ela muito 
provavelmente resulta de decisões na esfera das polí-
ticas monetária e fiscal.

E a atividade também perdeu ímpeto desde o 
segundo semestre do ano passado, resultado de um 
misto de incertezas externas, altas dos juros básicos 
no primeiro semestre e a bomba recessiva das medi-
das de contenção do crédito de dezembro de 2010.

Em suma, as quedas na atividade e inflação hoje 
são filhos da desinflação externa com a política restri-
tiva doméstica de parte de 2011.

Mas não mais...
Juntando a evidência dos dados num modelo es-

tatístico de previsão inflacionária, chego a algo pouco 
abaixo de 5% para o ano de 2012 fechado. Vamos para 
mais perto da meta de 4,5%, mas muito provavelmente 
sem nela chegar. Isso está ok?

Depois de dois anos seguidos de taxa de infla-
ção bem acima da meta, a autoridade monetária e o 
governo poderiam articular a política macro de modo 
a permitir que a inflação deslizasse para algo ligeira-
mente abaixo de 4,5% nesse ano e em 2013, nadando 
menos contra a corrente.

Caso contrário, como ancorar as expectativas dos 
agentes privados em 4,5%, se a inflação sempre fica 
acima? Ou esse não é mais o objetivo?

Não é mais, na minha visão. Estamos agora num 
sistema de “bandas de inflação”: quando ela ameaça 
chegar a 4,5%, Fazenda e BC agem conjuntamente 
para aquecer a economia, e na outra ponta, quando 
ela ameaça o teto de 6,5%, as luzes amarelas acen-
dem e o governo pisa no freio.

Meu palpite é que com Selic a 9%, a inflação ano 
que vem ficará perto de 5,5% (o próprio BC projeta 
isso!). Não creio que inflação nessa redondeza gere 
sentido de urgência no governo.

Se eu estiver errado, a primeira linha de defesa é 
reeditar medidas macroprudenciais, e apenas se isso 
não for suficiente a Selic volta a subir.

Carlos Eduardo Gonçalves é professor de eco-
nomia da FEA-USP

Baixar juros pode ajudar a conter valorização 
do real, diz economista. 

Da Folha. Carolina Matos. Mariana Carneiro. 
de São Paulo.

Baixar a taxa básica de juros é um dos poucos 
instrumentos que o governo brasileiro tem à mão para 
tentar conter a valorização do real. A avaliação é do 
economista americano Paul Krugman, Nobel de eco-
nomia em 2008.

Em seminário ontem em São Paulo, Krugman 
afirmou que a valorização da moeda brasileira frente 
ao dólar ocorre pela atração do Brasil sobre investido-
res estrangeiros, e que esse movimento deve perma-
necer no longo prazo. Segundo diz, o “mercado ama 
demais o Brasil”.

“O Brasil se tornou um país mais atrativo consi-
derando o cenário internacional [de crise nos merca-
dos desenvolvidos]. Investidores buscam lugares para 
aplicar seus recursos”, afirmou o economista. “E devem 
ser investimentos de longo prazo do Norte para o Sul.”

Krugman participou de debate com o ex-ministro 
Delfim Netto, outro defensor da redução dos juros. Mas, 
para Netto, o Banco Central deve fazer uma pausa 
após o corte da taxa ocorrido ontem. O objetivo, diz, 
é monitorar os efeitos dessas medidas na economia.

BC reduz taxa para 9%, e juro real é o 
menor da história

Descontada a inflação prevista, a taxa 
de juros real está em 3,3%, mas ainda é a 
segunda maior do mundo

Gustavo Patu; Maeli Prado.
Ainda sem sinais visíveis de recuperação da 

economia, o Banco Central decidiu reduzir seus juros 
para a menor taxa real -descontada a inflação espe-
rada- já medida pelas estatísticas disponíveis, desde 
o Plano Real.

O comunicado divulgado ontem à noite pelo Co-
mitê de Política Monetária suscitou ainda a leitura de 
que novas reduções podem acontecer.

Conforme o documento, os juros do BC, que ser-
vem de base para aplicações financeiras e emprésti-
mos bancários, cairão de 9,75% para 9% ao ano, em 
decisão unânime e amplamente esperada.

O dado menos evidente é que o novo patamar 
significa um recorde histórico para um país notório pela 
convivência, desde a década retrasada, com os juros 
mais elevados do mundo.

A Selic, como é chamada a taxa do BC, ainda está 
acima dos 8,75% fixados em julho de 2009, quando a 
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indústria e os investimentos ainda sofriam os impactos 
mais drásticos da crise internacional.

No entanto, quando se leva em conta a alta da 
inflação, a taxa real de hoje, de 3,3%, está abaixo dos 
3,9% daquele período.

Em outras palavras, o estímulo monetário aplica-
do hoje pelo BC para reanimar a atividade econômica 
já supera o da crise de 2009.

Desde que o fim da superinflação, em 1994, 
permitiu estatísticas mais confiáveis e comparáveis, a 
Selic chegou a ultrapassar os 40% no governo FHC, 
e a taxa real superou os 16% ao ano no início da ad-
ministração petista.

Apesar do atual ciclo de redução, o Brasil continua 
com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, 
atrás apenas da Rússia (4,2%), de acordo com ranking 
da corretora Cruzeiro do Sul.

Limites da Queda

As perspectivas de novas reduções dos juros 
são incertas. Até anteontem, as projeções mais con-
sensuais eram de que o ciclo de queda da Selic seria 
encerrado ontem.

O comunicado do BC, porém, deixou dúvidas ao 
considerar “limitados os riscos para a trajetória da infla-
ção” e afirmar que a medida está “dando seguimento 
ao processo de ajustes das condições monetárias”.

“Esperava-se uma parada nos cortes, mas o co-
municado trouxe um leve viés de baixa”, disse Flávio 
Serrano, do Banco Espírito Santo.

Em nota, a Rosenberg Consultores afirmou con-
tinuar acreditando no fim da trajetória de baixa, mas 
com a ressalva de que é prudente aguardar a divulga-
ção da ata da reunião do BC.

Para o economista Roberto Troster, “poucas ve-
zes o BC foi tão explícito” ao prever novos cortes. Já 
Silvia Matos, da Fundação Getulio Vargas, entende 
que o texto do documento apenas justifica a medida.

Colaborou Mariana Carneiro, de SP
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento, 
Senador Romero Jucá.

Tem a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos, 
ilustre representante do Estado de Pernambuco.

Tem V. Exª o tempo regimental para proferir seu 
discurso.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Meu caro Presidente, venho falar hoje sobre 
um problema que está em voga e em debate permanen-
te, que é o processo de desindustrialização do Brasil.

Considero que um dos debates econômicos mais 
importantes do Brasil nos últimos meses é aquele que 

trata da desindustrialização do País, associada à ques-
tão cambial também no nosso País. 

Aqui mesmo, desta tribuna, acompanhei diversos 
pronunciamentos sobre o tema. Quero hoje dar minha 
contribuição a essa discussão, na certeza de que o Se-
nado tem a obrigação de promover esse debate. 

A solução desse problema é decisiva para o futu-
ro do Brasil, pois, as decisões a serem tomadas 
definirão o modelo de desenvolvimento que esperamos 
consolidado em nosso País nos próximos anos.

Como premissa, Sr. Presidente, é necessário ressal-
tar que não existem soluções fáceis para esses problemas 
complexos, que se arrastam há muito tempo. 

Em primeiro lugar, acredito que a questão da “de-
sindustrialização” e a questão do câmbio sobreva-
lorizado envolvem um lado puramente técnico de inter-
pretação de dados, de estatísticas, e um outro lado 
político – este, com certeza, muito mais delicado. Por 
que delicado? Porque depende de avaliações subjetivas 
e de posicionamentos políticos, na medida em que re-
fletem um cenário muito complexo. Além disso, envolve 
profundos questionamentos acerca do comportamen-
to de muitos agentes políticos e sociais, de sindicatos 
patronais e de trabalhadores, entre alguns setores que 
estão envolvidos na discussão dos descaminhos da so-
ciedade brasileira.

Em segundo lugar, é importante ficar claro 
também que não há um fator único que explique a atu-
al situação da economia do País, que, como veremos, 
é muito grave. 

Atribuir, por exemplo, à apreciação cambial todos 
os males da indústria brasileira, como muitos estão fa-
zendo, é um grande equívoco e, sem dúvida, uma 
enorme simplificação. 

De igual modo, Srªs e Srs. Senadores, é outra 
grande simplificação atribuir à concorrência “desleal” 
chinesa e de outros países asiáticos os graves problemas 
enfrentados por nossa indústria. 

Em ambos os casos, apontar os dois fenômenos 
como os “grandes culpados” pelos problemas da 
economia brasileira – em especial da indústria – é sim-
plesmente uma forma de justificar as seriíssimas ques-
tões estruturais não resolvidas, incompetência gerencial 
dos governos que se sucederam e a omissão de setores 
das elites brasileiras, principalmente das classes empre-
sariais industriais.

Também não devemos esquecer o velho hábi-
to do recurso fácil ao protecionismo, do crédito farto e 
barato a expensas do Tesouro Nacional.

Ainda não há unanimidade entre os ana-
listas econômicos se a “desindustrialização” brasileira é 
um fato concreto e inquestionável, mas vem diminuindo 
o número daqueles que contestam o fenômeno.
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Esse evento é uma tendência mundial, pois, na 
medida em que um país se desenvolve, cai a participa-
ção da indústria na formação do Produto Interno Bruto 
- em especial do segmento da indústria da informação, 
que perde espaço para o setor de Serviços.

Esse processo de transformação estrutural acon-
teceu em todos os países desenvolvidos e continua 
acontecendo naqueles que já alcançaram algum estágio 
relativamente avançado de industrialização.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
da década de 1980, o Brasil exibia uma participação da 
indústria no PIB muito maior do que a grande maioria 
de países comparáveis, de cerca de 32%. Nosso País 
era considerado uma economia “sobreindustrializada” 
na comparação com outras nações.

A partir dos anos 1980, como todo mundo sabe, 
o Brasil entrou em profunda crise, com endividamento, 
inflação, crises de balanço de pagamentos, desgover-
nos, estagnação econômica.

O investimento privado despencou; a poupança, 
idem. E a capacidade de investir do Governo chegou a 
quase zero. Nesse cenário, a participação da indústria 
no PIB caiu para 22,7%, em 1990.

Portanto, o Brasil sofreu um processo de enorme 
desindustrialização ao longo da década de 1980. Tudo 
isso nada teve a ver com a tendência clássica de au-
mento de participação do setor de serviços na formação 
do PIB, e, sim, pela profunda crise que enfrentamos.

A partir dos anos 1990, a participação da indús-
tria no Produto Interno Bruto tem oscilado entre 20% 
e 22%. Nunca mais o País retomou os níveis das duas 
décadas anteriores, o que não deve mais ocorrer.

Dessa forma, uma primeira conclusão é de que 
a “desindustrialização” do Brasil é um processo anti-
go, que já dura quase três décadas. Isso não implica 
afirmar que não existam novos problemas. Eles exis-
tem e são muitos. Alguns deles resultantes de erros 
cometidos nas décadas passadas e outros decorrentes 
da conjuntura atual.

O câmbio apreciado é, sem dúvida, um fator 
muito negativo do ponto de vista do setor industrial, 
embora a economia brasileira tenha-se beneficiado 
enormemente tanto do câmbio sobrevalorizado quanto 
da abertura econômica.

Essas premissas permitiram adquirir bens de ca-
pital e insumos industriais a preços muito mais favorá-
veis do que quando o Brasil era uma das economias 
mais fechadas do mundo.

As razões para o fortalecimento do Real são vá-
rias. A primeira deve-se ao enorme sucesso do Brasil 
como exportador de commodities a preços crescentes, 
em grande parte resultante da demanda chinesa. Esse 
sucesso levou a uma expansão da dependência das 

exportações de produtos primários a uma pressão para 
a valorização da nossa moeda, mas é bom lembrar que 
tal sucesso foi resultado de fatores muito positivos: ele 
decorreu de uma feliz associação de riquezas naturais 
com inovações resultantes de pesquisas, ou seja, à 
união virtuosa entre nossos vastos recursos naturais, 
principalmente dos cerrados brasileiros, e um seleto 
grupo de pesquisadores da Embrapa que utilizaram o 
conhecimento e a ciência para transformar o Brasil no 
celeiro do mundo. 

É importante reconhecer, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que essa feliz combinação, infeliz-
mente, não ocorreu também entre o setor industrial e 
a pesquisa científica e tecnológica. Por outro lado, vale 
registrar que o agronegócio brasileiro é competitivo, 
apesar da péssima infraestrutura de logística, da alta 
carga tributária sobre insumos, do câmbio valorizado 
e da baixíssima qualidade da mão de obra brasileira. 

A segunda razão do real fortalecido se deve ao 
fato de o Brasil ter promovido uma grande e - talvez 
prematura - abertura ao capital estrangeiro. Nada con-
tra o capital estrangeiro direto, Sr. Presidente, que é 
quase sempre bem-vindo, mas há ressalvas quanto ao 
ingresso do capital especulativo ou “hot money”, que 
não cria raízes no País e pode, quando sem controle, 
contribuir para desestabilizar a economia nacional. 

Um País com pouca capacidade de poupar e, 
portanto, com uma grande disposição para consumir, 
associada a uma elevada taxa de juros, torna-se um 
paraíso para investidores estrangeiros em ações, de-
rivativos, títulos de governo e empréstimos a empre-
sários e bancos brasileiros, neste caso como decor-
rência do absurdo spread bancário cobrado no País. 
Em resumo, a valorização da taxa de câmbio no Brasil 
decorre, principalmente, da volumosa entrada de ca-
pitais externos, - uma tendência que se tem agravado 
com a crise financeira mundial, na medida que se re-
duzem as oportunidades de investimentos produtivos 
e financeiros nos países industrializados.

O câmbio sobrevalorizado traz repercussões ex-
pressivas sobre todas as variáveis das contas externas 
brasileiras, sejam comerciais ou financeiras. Vale res-
saltar um aspecto: diversos economistas que atribuem 
um grande peso aos malefícios da sobrevalorização 
cambial assinalam que praticamente todos os países 
que registraram um processo bem sucedido de cres-
cimento econômico, em um longo prazo, por meio de 
aumento de suas exportações, praticaram uma política 
de desvalorização do câmbio. Trata-se de uma situação 
inversa à do Brasil, Srªs e Srs. Senadores: um câmbio 
valorizado por um longo período de tempo é capaz de 
provocar um sério processo de desindustrialização. 
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As razões são óbvias: um câmbio valorizado torna 
as exportações menos competitivas no mercado inter-
nacional, pois reduz a remuneração dos exportadores 
em moeda nacional. Por outro lado, torna as importa-
ções mais competitivas no mercado interno, gerando 
uma tendência ao desequilíbrio nas contas comer-
ciais. Daí a pressão de setores industriais brasileiros 
por uma política ativa do Governo para desvalorizar 
o real frente ao dólar, bem como a outras moedas de 
livre curso internacional. 

Portanto, é verdade que a sobrevalorização da 
moeda produz perda de competitividade das exporta-
ções, aumento de competitividade das importações e 
o início de um processo de desindustrialização; porém, 
essa é uma visão bastante simplificada e mesmo su-
perficial dos problemas gerados pelo câmbio valorizado 
e suas causas mais profundas.

É importante levarmos em consideração que os 
países que tiveram sucesso e se industrializaram no 
pós-guerra – como, por exemplo: Taiwan, Cingapura, 
Coreia do Sul, China e Vietnã – adotaram, durante 
muitas décadas, regimes autoritários e uma economia 
fortemente controlada pelo Estado. 

Todos esses países registraram altas taxas de 
poupança e altos níveis de investimento. E o que é mais 
importante: adotaram simultaneamente uma política de 
industrialização associada a um extraordinário estímu-
lo à educação e à qualificação de sua mão de obra. 

O resultado foi uma industrialização realizada 
com sucessivos upgrades tecnológicos, uma melhor 
distribuição da renda e uma população melhor quali-
ficada. Todas essas economias, Sr. Presidente, regis-
traram uma evolução extraordinária da produtividade, 
associada a substanciais melhorias salariais.

Essas nações não teriam chegado aonde chega-
ram sem os grandes investimentos em capital humano, 
sem assegurar a universalização do ensino fundamen-
tal e médio de boa qualidade, com ensino técnico e 
permanente treinamento da mão de obra e, progressi-
vamente, a quase universalização do ensino superior.

O que aconteceu no Brasil, Sr. Presidente?
Enquanto nos países que mencionei há pouco a 

produtividade do trabalho no setor industrial se eleva-
va a taxas de dois dígitos ao ano, no Brasil a produti-
vidade da mão de obra na indústria de transformação 
declinou fortemente nas últimas décadas.

Segundo os dados do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), a produtividade do trabalho nos seto-
res exportadores chineses cresceu cerca de 10% ao 
ano na década de 2000. A mesma fonte mostra que 
a produtividade nos setores exportadores dos parcei-
ros chineses foi de apenas 2,3% ao ano no mesmo 

período, ou seja, cerca de quatro vezes menos que a 
taxa chinesa.

Por outro lado, segundo dados do IBGE, no perí-
odo de 1996 a 2004, a produtividade da mão de obra 
na indústria de transformação no Brasil evoluiu nega-
tivamente, com uma taxa de menos de 2,6% ao ano. 
Enquanto a taxa de poupança e de investimentos na 
China alcançou a cifra de 40% a 50% ao ano, no Brasil 
essas taxas quase sempre oscilavam entre 17% e 21%.

O que esses fatos mostram, Sr. Presidente? Mos-
tram que o problema cambial é verdadeiro, mas são as 
condições estruturais da nossa economia que fazem 
o Brasil ser tão vulnerável à concorrência estrangeira.

Fazem diferença negativa nossas deficiências 
em infraestrutura econômica, nossas deficiências em 
estradas, ferrovias, portos e aeroportos, nossas defi-
ciências em educação e em investimentos privados e 
governamentais, baixa poupança e o alto consumo, 
além da elevada carga tributária, da ausência de uma 
visão de desenvolvimento de longo prazo, da baixa 
qualidade da mão de obra, de investimentos insigni-
ficantes em inovação, em pesquisa e em desenvolvi-
mento de produtos.

São os problemas já conhecidos que fazem com 
que o Brasil seja uma presa fácil para os concorrentes 
estrangeiros.

O fato é que uma simples desvalorização do câm-
bio, por si só, não produziria avanços expressivos na es-
trutura produtiva brasileira. Mas, infelizmente, sabemos 
também que sempre serão bem-vindas para governos 
de ocasião, que não têm compromisso com o futuro do 
País, medidas populistas, intervenções protecionistas 
pontuais para atender a determinados setores.

Srªs e Srs. Senadores, tanto do ponto de vista 
das relações comerciais quanto da perspectiva das 
contas financeiras, o Brasil realizou grandes avanços. 
Entre outras coisas, podemos relacionar a redução 
apreciável da dívida externa, a acumulação de volu-
mosas reservas cambiais, a redução das taxas básicas 
de juros, a diminuição da emissão de títulos públicos 
indexados à taxa de juros de curto prazo ou à taxa de 
câmbio, o retorno à atratividade do País em relação a 
investimentos diretos e, principalmente, o aumento da 
credibilidade externa do Brasil, dos quais resultaram 
melhorias muito expressivas na classificação de risco 
por instituições financeiras internacionais.

Apesar de muitas conquistas, o Brasil ainda apre-
senta um quadro de grande fragilidade no âmbito finan-
ceiro, em parte decorrente do seu próprio sucesso, mas 
também como resultado de políticas macroeconômicas 
que merecem redirecionamentos de rumo.
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Pelo menos, Sr. Presidente, quatro grandes ques-
tões podem ser levantadas em relação ao cenário fi-
nanceiro atual: 

1 – a corrida de investidores estrangeiros para a 
Bolsa de Valores e para a compra dos muito rentáveis 
títulos públicos do Tesouro Nacional; 

2 – a enorme volatilidade dos movimentos de 
capitais de curto prazo; 

3 – a inversão, nos últimos anos, do balanço de 
transações correntes; 4 – o câmbio valorizado. 

Todas essas questões guardam um forte grau 
de inter-relação.

O Brasil tem conseguido atrair volumes expres-
sivos de investimentos diretos estrangeiros após a 
melhoria nos fundamentos macroeconômicos da eco-
nomia nacional. De uma cifra de US$10 bilhões em 
2003, tais valores se tornaram crescentes ao longo da 
década, alcançando US$19 bilhões, em 2006; US$34,6 
bilhões, em 2007; e impressionantes US$45 bilhões, 
no ano de 2008. Para este ano, a estimativa é superior 
a US$50 bilhões.

Os investimentos diretos estrangeiros são, em 
princípio, positivos, pois podem constituir um signifi-
cativo reforço à capacidade de investimento do País. 
O problema ocorre quando uma grande fração desses 
investimentos é destinada à aquisição de instalações 
industriais, financeiras ou comerciais já existentes na 
economia, pois isso reduz o seu papel indutor do cres-
cimento da economia.

Num ambiente de expressiva desregulamentação 
financeira, que foi implantada nas décadas recentes e 
em um cenário democrático como o vivenciado pelo 
Brasil atual, torna-se muito complexo atuar ativamente 
sobre os fluxos e aplicações dos investimentos diretos 
estrangeiros.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª, que é mar-
ca sua, um pouco mais da sua tolerância, da sua be-
nevolência, porque o meu discurso é longo e trata de 
um assunto de profunda complexidade.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – V. Exª terá o tempo necessário, Senador Jarbas 
Vasconcelos. Inclusive, já acionei o painel para come-
çar um novo tempo para V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado. Só assim a campainha não 
fica me chateando.

Mesmo assim, políticas de incentivos governa-
mentais inteligentes podem, de alguma forma, exercer 
influência no direcionamento desses investimentos. Isso 
se daria, Sr. Presidente, por meio de critérios de sele-

tividade que incentivem o investimento estrangeiro na 
escolha de atividades que propiciem, por exemplo, o 
aumento das exportações, a substituição de importa-
ções com adensamento de cadeias produtivas. O País 
promoveria, dessa forma, melhor integração com a in-
dústria de bens de capital existente e a transferência 
de tecnologias modernas. Países como a Coreia do Sul 
e, principalmente a China, entre tantas outras nações 
asiáticas, têm oferecido lições importantes sobre como 
aumentar os investimentos estrangeiros diretos e, ao 
mesmo tempo, como melhor comprometê-los com os 
interesses nacionais. 

Com as contínuas melhorias na estabilidade ma-
croeconômica e o aumento na credibilidade do País em 
anos recentes, o Brasil tem-se tornado um ambiente 
muito propício para o ingresso de investimentos dire-
tos estrangeiros. Por outro lado, o simples volume ex-
pressivo de entrada desses recursos aumenta a oferta 
de liquidez em moeda estrangeira, contribuindo para 
fortalecer a moeda nacional. Entretanto, o que traz 
sérias preocupações é o ingresso de capitais de cur-
to prazo – os chamados investimentos em carteiras 
ou de portfólio, – aplicações em ações, em títulos da 
dívida, em derivativos ou em qualquer aplicação de 
menos de um ano.

Esse tipo de capital, pela sua própria natureza, 
tem sido, no Brasil e, na verdade, em todo o mundo, 
um fator de grande desestabilização financeira, provo-
cando elevados custos econômicos, políticos e sociais.

Uma breve visão da volatilidade desses capi-
tais pode ser testemunhada pela economia brasileira, 
em anos muito recentes, mesmo no contexto de uma 
economia que tem apresentado um sólido cenário de 
estabilidade e de respeito aos fundamentos macroe-
conômicos exigidos pela comunidade internacional.

No ano de 2004, o movimento de capitais de por-
tfólio registrou um valor negativo da ordem de US$4,8 
bilhões. Nos anos seguintes, tais capitais apresentaram 
uma tendência de extraordinário crescimento e tam-
bém de expressiva oscilação. Em 2007, foi registrado 
um ingresso, no Brasil, de US$48,4 bilhões de inves-
timentos em carteira, que despencou, no ano seguin-
te, para menos de US$1,2 bilhão, para, de novo, em 
2009, apresentar outra cifra impressionante: acima 
dos US$49 bilhões.

Depois da eclosão da grande crise financeira, 
entre 2008 e 2009, emergiu um crescente consen-
so de que é desejável e necessária alguma regula-
mentação dos mercados financeiros. No entanto, em 
economias com forte tradição de desregulamentação 
dos mercados de ativos financeiros e, sobretudo, em 
países que adotam regimes democráticos, não parece 
ser uma tarefa fácil a introdução de mecanismos que 
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imponham um efetivo controle sobre os fluxos desses 
recursos. Medidas mais rígidas de controle ao ingres-
so de capitais de curto prazo não são bem vistas pela 
comunidade internacional e podem prejudicar a cre-
dibilidade do País.

A grande questão é que o Brasil apresenta um 
cenário muito particular, que encoraja o ingresso ma-
ciço de capitais de curto prazo. 

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) re-
gistrou, após os primeiros impactos negativos da crise 
financeira, a melhor rentabilidade entre todas as bolsas 
de valores mobiliários de todo o mundo.

Por outro lado, apesar das grandes reduções da 
taxa Selic, as taxas de juros que o Brasil oferece para a 
venda de seus títulos públicos continuam entre as mais 
elevadas – quase 10%, em confronto com as taxas de 
0% a 0,5%, pagas pelos títulos dos tesouros nacionais 
dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão.

Como a expectativa para o futuro próximo é da ma-
nutenção da Selic entre 8% e 9% e como a Bolsa de Valo-
res de São Paulo deve continuar com a sua trajetória 
de bons resultados, mantém-se aberta uma longa ave-
nida para volumosos ingressos de capitais especulativos.

Isso só não ocorreria se o Governo encontrasse 
instrumentos criativos, e aceitáveis pelas instâncias 
internacionais, de regulação de tais fluxos de capitais 
– o que parece uma tarefa extremamente complexa.

Srªs e Srs. Senadores, outro problema é o rea-
parecimento do déficit nas suas transações correntes 
do balanço de pagamentos. Trata-se de um “fantasma” 
que assustou a economia brasileira por todos os anos 
da década de 90 até os primeiros da década de 2000.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – TO) 
– Eu quero pedir só trinta segundos a S. Exª, para fazer 
um registro, porque os alunos já estão saindo.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Pois não, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – TO) 
– Quero registrar a presença dos alunos da Faculdade 
Alfredo Nasser, de Aparecida de Goiânia, que estão 
aqui nos visitando, estão nas nossas galerias, e os alu-
nos também da Unifan, da cidade de Goiânia, capital de 
Goiás, nossa belíssima capital – estive lá ontem –, que 
continua cada vez mais bonita.

Registro a presença e agradeço a V. Exª, pela 
compreensão. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Também quero me incorporar à saudação de V. 
Exª. A todos eles, o nosso abraço e o voto de felicidade. 

Só a partir de 2003, o País começou a regis-
trar superávit nessa conta, e esse cenário se man-
teve até 2007. 

A partir de 2008, porém, retornaram os déficits 
em conta corrente, com valores expressivos: US$28 
bilhões, em 2008; US$24 bilhões, em 2009; e US$54 
bilhões, entre fevereiro de 2011 e fevereiro deste ano.

Um déf ic i t  na conta corrente do balanço 
de pagamentos pode ser preocupante para a economia, 
pois tende a sinalizar uma relativa perda de competiti-
vidade em relação aos nossos parceiros internacionais, 
e, sobretudo, que o País será obrigado a financiar 
esse excesso de dispêndio em impor tações, re-
correndo a capitais estrangeiros ou até mesmo às 
nossas reservas cambiais.

Essa situação pode ser agravada com o re-
torno desejado do crescimento da economia brasileira 
nesta década. Historicamente, o Brasil tem revelado uma 
grande sensibilidade com relação ao crescimento das 
importações de bens e serviços, quando a economia 
registra elevados níveis de expansão do seu Produto 
Interno Bruto.

Outra questão importante, Sr. Presidente, de se 
observar é o câmbio sobrevalorizado, que traz reper-
cussões sobre todas as variáveis das contas externas 
brasileiras, sejam comerciais ou financeiras.

O Real forte vem estimulando os gastos de turistas 
brasileiros no exterior, exercendo efeito oposto sobre 
o fluxo de turistas estrangeiros que visitam o Brasil. 
Dados dos últimos anos ilustram bem este caso: entre 
2003 e 2004, o País registrou um resultado positivo na 
conta de viagens internacionais, entre US$200 milhões 
e US$350 milhões. A partir de 2005, o quadro se in-
verteu de forma drástica: entre 2008 e 2009, o saldo 
dessa conta tornou-se negativo, apresentando déficit 
superior a US$5 bilhões, com aumentos sucessivos a 
partir de então.

Um impacto muito maior é exercido nas contas 
financeiras. Um Real forte estimula as remessas de 
lucros e dividendos de empresas estrangeiras para 
as suas matrizes. Ao comprar moeda estrangeira a 
baixos preços, muitas empresas preferem remeter 
lucros e dividendos para fora, em vez de reinvestir 
na ampliação de seus negócios, sobretudo quando a 
conjuntura econômica não apresenta grande potencial 
de crescimento.

Nos anos recentes, as informações sobre o item 
lucros de dividendos atestam bem esse fato. De um 
total de pouco mais de US$6 bilhões remetidos para 
o exterior, no ano de 2003, esses valores cresceram 
continuamente, alcançando US$23,6 bilhões, em 2007, 
e US$35,4 bilhões, em 2008. Em anos mais recentes, 
esses valores apresentam tendência a um crescimen-
to ainda maior.

De igual forma, um Real com uma firme tendên-
cia a se valorizar tende a provocar uma reação, por 
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parte de investidores especulativos, de investir e rein-
vestir, com mais frequência, seus capitais nas bolsas 
de valores, realizando os lucros da subida das ações. 
E, depois, retornam para comprar mais ações a pre-
ços mais baixos, por conta dos movimentos oscilató-
rios exatamente provocados pelas entradas e saídas 
desses recursos.

Os investimentos diretos também são afetados 
pela valorização da moeda local, já que os recursos 
externos passam, com a valorização, a ter menor po-
der de compra no mercado nacional.

Srªs e Srs. Senadores, o somatório desses de-
safios apresenta bastante complexidade para a sua 
solução. Alterar o sistema cambial de modo a torná-lo 
mais consistente com uma ativa política de promoção 
de exportações é uma prática condenada pelos orga-
nismos financeiros internacionais.

Políticas de câmbio desvalorizado foram prati-
cadas, durante muitos anos, por países como Coreia, 
Taiwan, Cingapura e pelo Japão, em décadas recen-
tes, e são praticadas pela China atual, mas tais países 
sempre sofreram pressões dos países desenvolvidos 
para valorizar as suas moedas e reduzirem a compe-
titividade que um câmbio desvalorizado propicia.

A criação de fundos soberanos ou de fundos de 
estabilização – voltados para evitar que o excesso de 
recursos externos entre na economia – tem sido um 
caminho bastante utilizado por muitos países, como 
Noruega, Botsuana, Tailândia e Malásia, entre tantos 
outros. Outra medida é permitir que parte dos recur-
sos dos exportadores fique depositada em instituições 
financeiras no exterior.

O problema cambial no Brasil e a ausência de 
algumas políticas na área da regulação do ingresso 
de capitais, principalmente os de curto prazo, podem 
agravar seriamente a situação das contas financeiras 
do País, caso medidas criativas não sejam concebidas 
em prazo relativamente curto.

Sr. Presidente, o Brasil deverá enfrentar alguns 
importantes desafios nas esferas comercial e financei-
ra relativas às suas relações com a comunidade inter-
nacional. O primeiro desses desafios é a tendência à 
“comoditização” da pauta de exportações. Embora o 
Brasil tenha registrado um notável avanço em termos 
de diversificação do seu comércio exterior por desti-
no das exportações e origem de suas importações, 
o desempenho brasileiro tem ficado muito aquém do 
desejável no que tange à diversificação de sua pauta 
de exportações e ao conteúdo tecnológico dos produ-
tos exportados.

A despeito de todos os itens de seu comércio 
com o exterior terem se expandido a taxas elevadas 
ao longo da última década, a pauta do comércio de 

exportações tem-se concentrado cada vez mais em 
commodities, com participações declinantes de ex-
portações de produtos industrializados.

Não que o Brasil deixe de aproveitar as enormes 
oportunidades da conquista de mercados mundiais, que 
refletem a posição privilegiada do País em termos de 
água, energia e outros recursos naturais, nos quais o 
Brasil é abundante e a grande maioria dos outros pa-
íses é crescentemente carente.

Mas, Sr. Presidente, é importante levar em conta 
que o Brasil é competitivo em produtos do agronegócio, 
porque tem uma agricultura moderna e sofisticada e uti-
liza os conhecimentos gerados por centros avançados 
de pesquisa na área agrícola. Ademais, o agronegócio 
brasileiro mobiliza uma ampla e diversificada cadeia de 
insumos, máquinas e equipamentos, em grande parte 
produzida no País, gerando expressivo volume 
de empregos nos setor industrial e no setor de serviços.

Ocorre que o País não pode se contentar em ser 
apenas um fornecedor de produtos primários para o 
mundo. É fundamental que o Brasil desenvolva novas 
competências não apenas na produção de commodi-
ties, mas, sobretudo, no campo industrial e de serviços. 
E o caminho para esse aperfeiçoamento se dará por 
meio da criação de novo perfil produtivo e tecnológico. 
Trata-se de uma necessidade imperiosa para o País 
ingressar mais rapidamente no grupo das nações de-
senvolvidas e industrializadas.

Srªs e Srs. Senadores, apesar da existência de 
sérios problemas de ordem conjuntural, o maior desafio 
que o Brasil deverá enfrentar nas próximas décadas 
está fortemente associado à eliminação das fragilida-
des estruturais de que o País padece: as relativas ao 
chamado Custo Brasil. E esse Custo Brasil é, sem 
dúvida, o resultado de muitos e muitos anos de negli-
gência dos nossos dirigentes e das nossas elites para 
com a Nação brasileira.

O Governo brasileiro tem um amplo e profundo 
diagnóstico desses problemas que afetam a econo-
mia nacional como um todo e, de forma específica, o 
setor industrial. 

A Presidente da República ocupou os cargos 
de Ministra de Minas e Energia e de Ministra da Casa 
Civil, participando, dessa forma, de todas as grandes 
decisões tomadas durante o governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a Presidente tem 
plena consciência de que as soluções perenes não 
serão conquistadas com ações pontuais, traçadas de 
acordo com o poder de lobby de determinado setor 
econômico.

É inimaginável pensar que o atual Governo bra-
sileiro enverede pelos atalhos populistas adotados em 
países vizinhos.
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Falta ao Governo uma visão estratégica de como 
enfrentar de forma efetiva os nossos obstáculos de 
uma infraestrutura precária, operários mal treinados 
e um sistema educacional que rasteja a passos de 
tartaruga, enquanto o restante do mundo avança na 
velocidade de um avião a jato.

Por último, mas não menos importante, o Gover-
no precisa de coragem política para liderar o debate 
sobre as duas importantes reformas institucionais para 
a área econômica, que são as Reforma Trabalhista e 
Tributária. O nosso sistema tributário talvez seja o mais 
confuso do mundo e a nossa legislação trabalhista, Sr. 
Presidente, vem da época da ditadura do Estado Novo, 
em meados do século passado.

O vento de cruzeiro que ajudou o Brasil nos últi-
mos anos não vai durar para sempre. E o País precisa 
estar sólido para enfrentar eventuais tempestades e 
criar condições para crescer a taxas mais consisten-
tes, solucionando nossos sérios obstáculos estruturais.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agra-
decendo sua tolerância e agradecendo também a 
atenção do Plenário. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento, Senador.
Com a palavra o Senador Roberto Requião. (Pau-

sa.)
Não estando presente, Senador Antonio Carlos 

Valadares. (Pausa.)
Não estando presente, Senador Aníbal Diniz.
Tem V. Exª o tempo regimental de até vinte mi-

nutos para o vosso pronunciamento. 
Logo depois, está inscrito o Senador Pedro Ta-

ques, como orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria, nesta tarde 
de segunda-feira, de fazer menção a dois aconteci-
mentos que julgo bastante importantes e que dizem 
respeito diretamente ao nosso fazer político, que, por 
isso, gostaria de compartilhar aqui no plenário do Se-
nado Federal.

Ao mesmo tempo em que vou fazer um relato 
da nossa agenda cumprida no último final de semana 
no Estado do Acre, participando de agendas com o 
Governador Tião Viana, com o Vice-Governador Cé-
sar Messias, ao mesmo tempo estando em visita aos 
Municípios de Senador Guiomar, Porto Acre, Sena Ma-
dureira e Rio Branco, onde a gente pôde fazer contato 
com lideranças políticas, conversar sobre as questões 
que dizem respeito às dificuldades e aos desafios que 
cada um dos gestores desses Municípios enfrenta, 

também a gente pôde conversar sobre as possibilida-
des e perspectivas para essas eleições de 2012, como 
está sendo pensado, quais as composições políticas 
possíveis de serem realizadas para tentar fazer com 
que esse processo eleitoral de 2012 seja um processo 
eleitoral que contribua para melhorar cada vez mais 
a vida das pessoas e para que sejam colocados em 
pauta projetos, discussões a respeito do futuro dos 
nossos Municípios.

Então, quero tratar desse assunto, que é rela-
cionado a essa visita que fizemos no último final de 
semana ao nosso Estado, a agenda que cumprimos 
e, principalmente, fazer referência à inauguração da 
unidade de produção, o nosso complexo industrial de 
piscicultura do Município de Bujari, que foi entregue 
pelo Governador Tião Viana na manhã de hoje. 

Mas, antes de fazer referência a essa agenda no 
Acre, eu gostaria de fazer um registro especial para 
cumprimentar a nossa Presidenta Dilma Rousseff pelo 
novo recorde de aprovação de seu governo, como di-
vulgado pelo instituto Datafolha, neste domingo. 

O levantamento mostrou que a popularidade da 
Presidenta Dilma Rousseff bateu mais um recorde e 
é hoje avaliado como ótimo ou bom por 64% dos bra-
sileiros, contra 59% de aprovação que ela teve em 
janeiro último. O atual índice representa uma taxa re-
corde para a administração de um Presidente com 15 
meses de mandato. E mais: a aprovação da Presiden-
ta Dilma ocorreu em quase todas as faixas de renda, 
idade e escolaridade. Segundo o próprio jornal Folha 
de S.Paulo, que publica a pesquisa Datafolha, trata-se 
de um recorde de popularidade sob dois aspectos: pri-
meiro, porque é a mais alta taxa obtida pela Presidenta 
Dilma Rousseff desde a sua posse, em 1º de janeiro 
de 2011; segundo, porque essa é a maior aprovação 
para um Presidente com um ano e três meses de man-
dato já registrado em todas as pesquisas feitas pelo 
instituto Datafolha até hoje.

Além dos 64% de aprovação, ou seja, de eleito-
res que consideram ótima ou boa a administração da 
Presidenta Dilma, o levantamento mostra ainda que 
houve recuo na avaliação negativa do atual governo. 
Do total de entrevistados, 29% consideraram a admi-
nistração Dilma regular e apenas 5% avaliaram como 
ruim ou péssima. Essas avaliações também recuaram. 
Em janeiro, o percentual de regular era de 33% – esse 
percentual reduziu agora nessa pesquisa para 29% –, 
e também o percentual de ruim/péssimo, que era de 
6%, recuou para 5%.

Gostaria também de registrar um cumprimento 
especial ao ex-Presidente Lula, que, além da alegria 
que nos dá com a sua recuperação plena, tendo su-
perado o câncer na laringe, também aparece muito 
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bem avaliado nessa pesquisa. E a aprovação da Pre-
sidenta Dilma é crescente desde a primeira avaliação 
feita pelo Datafolha.

Além disso, a pesquisa decidiu incluir uma nova 
pergunta aos dois mil e quinhentos entrevistados que 
participaram do levantamento entre os dias 18 e 19 do 
mês de abril. A questão foi: quem deverá ser o candi-
dato à Presidência em 2014, Lula ou Dilma?

Com margem de erro de dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos, 57% de todos os brasileiros 
de todos os Estados e do Distrito Federal ouvidos pela 
pesquisa responderam que seria o ex-presidente Lula. A 
Presidenta Dilma aparece com 32% dessas respostas.

É interessante notar que, segundo análise de 
parte da mídia, a pesquisa mostra que a Presiden-
ta Dilma, com menos de dois anos de mandato, está 
tecnicamente empatada com Lula, dentro da margem 
de erro, quando se observam grupos considerados 
formadores de opinião e com renda mais alta.

Entre os eleitores com renda acima de dez salá-
rios mínimos, eleitores que teoricamente seriam mais 
refratários ao projeto político do PT, a Presidenta Dilma 
tem 48% contra 45% do Presidente Lula, o que pode 
ser considerado como empate técnico.

Também haveria empate técnico na comparação 
entre os entrevistados que têm escolaridade de nível 
superior: 42% votariam na Presidenta Dilma e 41% 
escolheriam o ex-Presidente Lula.

Entre os entrevistados com mais de dez salários 
mínimos de renda mensal, que representam 4% da po-
pulação, a avaliação “boa ou ótima” da Presidenta sai 
de 53% para 70%, o que é um fato admirável.

Também entre a população mais pobre, aquela 
que tem renda de dois salários mínimos mensais, a 
avaliação positiva da Presidenta Dilma cresceu, sal-
tando de 59% para 64%, na comparação com a últi-
ma pesquisa.

Faço essa ressalva acerca de como os eleitores 
reagem aos nomes da Presidenta Dilma e do ex-Pre-
sidente Lula exatamente para chamar a atenção no 
sentido de que tanto a Presidenta Dilma se constituiu 
uma liderança reconhecida junto aos brasileiros como 
o Presidente Lula se mantém uma pessoa querida, 
respeitada e que conta com a intenção de voto, com 
o desejo do povo de vê-lo na liderança do nosso País 
também. Então, é algo muito alvissareiro para nós do 
Partido dos Trabalhadores e para os partidos que inte-
gram o arco de aliança e dão sustentação ao Governo 
da Presidenta Dilma nesta Casa.

Então, significa, em outras palavras, que o Brasil 
está sendo conduzido da forma correta e que, tanto o 
Presidente Lula, que passou oito anos na Presidência, 
quanto a Presidenta Dilma, que está agora com um 

ano e três meses, têm o respeito da sociedade e isso 
nos enche de orgulho.

Temos, com base nisso, uma confiança crescente 
no futuro e no desenvolvimento do País.

A pesquisa Datafolha revela que há uma ex-
pectativa positiva da população brasileira com o bom 
desempenho da economia nos próximos meses. Para 
49% dos entrevistados, a situação econômica do País 
vai melhorar, contra 13% que afirmaram que irá piorar 
e 34% que disseram acreditar que a situação econô-
mica permanecerá igual.

Uma perspectiva positiva da economia e as re-
centes ações tomadas pelo Governo indicam que a 
gestão Dilma já produz resultados práticos no cotidia-
no da população. No início do Governo da Presidenta 
Dilma, uma parcela da população manifestou o temor 
quanto ao crescimento da taxa de inflação. O recente 
levantamento mostra que essa avaliação já mudou. Em 
junho do ano passado, 51% dos entrevistados acha-
vam que haveria alta dos preços. No mês de janeiro 
deste ano, esse percentual havia caído para 46% e, 
nesta última pesquisa, reduziu ainda mais para 41%.

O que se percebe hoje é um fato inédito: temos 
uma queda expressiva das taxas de juros, tanto da 
taxa Selic como das taxas cobradas pelos bancos para 
o crédito. A população sente mais confiança na força 
da economia e na própria perspectiva de aumento do 
poder de compra. Essa redução das taxas de juros 
é algo que está mexendo fortemente com a vida dos 
servidores públicos, principalmente aqueles que con-
trataram CDC salário, que fizeram endividamento junto 
aos bancos. Eles podem, neste momento, buscar cami-
nho para renegociar suas dívidas com juros menores 
e, dessa forma, reduzir o comprometimento dos seus 
vencimentos com o pagamento das suas dívidas, e isso 
graças à decisão firme da Presidenta Dilma que tem, 
obviamente, plena aprovação da população.

A população sente mais confiança na força da 
economia e na própria perspectiva de aumento de poder 
de compra. Isso se reflete, por exemplo, na compara-
ção dos quinze meses iniciais do Governo Dilma com 
os quinze meses iniciais da gestão dos ex-Presiden-
tes Luiz Inácio Lula da Silva e de Fernando Henrique 
Cardoso. A presidenta Dilma tem 64% de aprovação, 
contra 38% de Lula (no primeiro mandato) e 30% de 
Fernando Henrique Cardoso. No mesmo período de seu 
segundo mandato, Lula alcançou 55% de aprovação.

Todos esses dados foram amplamente divulgados 
pela imprensa e são dignos de referência para que se 
reflita sobre como está o nosso País neste momento e 
principalmente sobre como a população brasileira está 
vendo, está sentindo o nosso governo, porque, muito 
além dos discursos catastróficos que apontam que o 



14050 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

País estaria impregnado de problemas e não estaria 
caminhando, a demonstração do povo é de confian-
ça, porque percebe que o crescimento do nosso PIB, 
ainda que pequeno em 2011, pouco menos de 3%, foi 
sustentável, sólido e com distribuição de renda. 

Isso é algo que contribui imensamente para essa 
avaliação positiva da nossa Presidenta Dilma, sem 
contar obviamente com a sua postura firme em rela-
ção a todas as denúncias que têm sido feitas quanto 
a qualquer desvio de conduta de qualquer um de seus 
colaboradores. A Presidenta Dilma não tem hesitado 
em fazer os reparos, as mudanças para que a popu-
lação continue confiando no seu governo.

Então parabéns à Presidenta Dilma, parabéns a 
toda a equipe que contribui para que a nossa Presi-
denta tenha esse respeito da nossa sociedade.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Anibal, V. Exª me concede um aparte quando 
entender conveniente?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por fa-
vor. Se for sobre esse assunto, concedo com muito 
prazer o aparte.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Quero cumprimentar V. Exª e dizer que tenho certeza 
de que os altos índices que a Presidente Dilma está 
atingindo se devem não só à sua forma de administrar 
corretamente, mas sobretudo à forma intransigente que 
tem adotado em relação ao que chama de malfeitos, 
que na verdade são os hábitos de corrupção arraiga-
dos profundamente na vida pública deste País. Ela tem 
adotado – o que não é fácil, diga-se de passagem – 
medidas duras em relação a isso. Inclusive, como já 
ressaltei em pronunciamento, a própria Secretária de 
Estado norte-americana em visita ao Brasil disse que a 
Presidenta Dilma tinha imprimido um exemplo de com-
bate à corrupção que deveria ser seguido mundialmen-
te. Realmente acho que esse é o grande feito. Ela tem 
mantido uma postura respeitosa em relação ao Poder 
Legislativo e ao Poder Judiciário. Agora mesmo, nessa 
questão da CPI que deve ser instaurada no Congresso 
Nacional, possivelmente depois de amanhã, ela tem dito 
que não vai interferir nas questões do Legislativo – e 
faz ela muito bem, aliás tem demonstrado isso desde 
o primeiro momento. Quero, portanto, solidarizar-me 
com V. Exª e dizer que fico feliz e muito esperançoso de 
que a Presidente Dilma continue nessa linha, porque 
me lembro muito do discurso dela no primeiro dia, no 
Congresso Nacional, quando de sua posse. Na oca-
sião, ela disse que zelaria por cada tostão que o bra-
sileiro paga de imposto. Isso realmente é muito bom, 
principalmente considerando que, no dia 21, houve um 
movimento nacional de combate à corrupção, que nós 
tenhamos uma Presidente com essa postura realmente 

firme de não compactuar com qualquer tipo de desvio 
de conduta e de corrupção neste País.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. O aparte de V. Exª será 
incorporado com muito orgulho a este pronunciamen-
to, exatamente porque ele vem corroborar com esse 
raciocínio que estamos desenvolvendo, no sentido de 
que o Brasil está no caminho certo e de que a popu-
lação – o que é mais animador dessa informação – 
está percebendo e, por isso, deposita tanta confiança 
e esperança de que o Brasil vai continuar dando certo 
com a Presidenta Dilma.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
menção à agenda que cumpri no último fim de sema-
na, no Estado do Acre, ao lado do Governador Tião 
Viana, do Vice-Governador César Messias e também 
de vários prefeitos, do Prefeito Raimundo Angelim, de 
Rio Branco, onde participamos do seminário destinado 
a avaliar como foram os oito anos de administração 
do Prefeito Raimundo Angelim e, principalmente, fa-
zer um estudo aprofundado de quais passos a serem 
dados, em especial visando à construção de um plano 
de governo para os próximos quatro anos.

Esse foi um ato muito importante, acontecido no 
auditório da Secretaria de Educação do Estado do Acre, 
e representou só o início, porque agora as discussões 
de temas como saúde, educação, mobilidade urbana e 
todos os outros que dizem respeito à vida do Município 
vão começar, porque é no Município que os problemas 
acontecem. E o período eleitoral de 2012 tem de ser 
muito bem aproveitado para debater os grandes temas 
que vão afetar os Municípios.

O Prefeito Raimundo Angelim deu uma informa-
ção muito interessante. Ele construiu o seu plano dire-
cionado para o crescimento da cidade de Rio Branco. 
O seu planejamento urbano está bem avançado. Rio 
Branco é uma cidade premiada. Já mencionei, na sema-
na passada, que a cidade recebeu o Prêmio Nacional 
Eco-cidade 2011, justamente por ter sido a que mais 
avançou na construção e na implementação da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos. Ao mesmo tempo, 
ele também está tendo um cuidado muito grande com 
relação à proteção e à utilização adequada do aquífero 
de Rio Branco, principalmente no segundo distrito; está 
com um estudo concluído justamente para oferecer ao 
futuro administrador no sentido de, se não resolver em 
definitivo, mas pelo menos dar um grande passo para 
solucionar o problema da água em Rio Branco, que é 
algo muito sentido por toda a população.

Estivemos, também, no Município de Senador 
Guiomard, onde fizemos reuniões muito interessantes 
com a comunidade e estivemos com dirigentes do PSB. 
Fomos recebidos pela ex-deputada Dinha, com o seu 
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esposo Maresia. Fomos recebidos pelo André Maia, 
que é o candidato já da unidade da Frente Popular em 
Senador Guiomard. Estivemos em Porto Acre com o 
Prefeito Zé Maria. Porto Acre é uma cidade com uma 
população pequena, mas de uma extensão territorial 
muito grande e com muitos problemas. O prefeito tem 
que administrar quatro núcleos urbanos separados e 
esses núcleos com muitos problemas, com poucos 
recursos e permanentemente precisando da atenção 
do governo do Estado, do governo Federal e também 
da nossa ação parlamentar, buscando os apoios ne-
cessários para que as coisas aconteçam. 

Estivemos, também, em Sena Madureira, onde 
pudemos fazer uma visita ao Padre Paulino, que é uma 
pessoa muito importante para todos nós, não só de 
Sena Madureira, mas de todo o Vale do Acre, porque 
tem dado uma contribuição excepcional. Esteve doente 
há alguns dias, mas já está em recuperação. É uma 
pessoa de 86 anos e que continua com o mesmo âni-
mo para refletir sobre os problemas da comunidade, 
apresentar proposições, apresentar sugestões. Então 
está discutindo todos os problemas da comunidade, 
inclusive a definição das candidaturas que estarão à 
frente nessas eleições de 2012, em Sena Madureira.

Por último, na cidade de Rio Branco, vale ressaltar 
que, no último sábado, foi definida a chapa que vai dis-
putar pela Frente Popular do Acre a eleição à Prefeitura 
de Rio Branco, com o engenheiro Marcos Alexandre e 
o professor r educador Márcio Batista. São dois jovens 
talentosos, de grande responsabilidade e de grande 
respeitabilidade, que vão representar a Frente Popu-
lar nessa disputa à Prefeitura de Rio Branco, que é a 
capital do Estado do Acre, a cidade mais importante, 
onde as políticas públicas servem de uma espécie de 
protótipo para serem implementadas também nos de-
mais Municípios. Então a cidade de Rio Branco serve 
como uma espécie de piloto de políticas públicas para 
as demais cidades do Acre. Por isso damos uma aten-
ção tão especial a esse processo sucessório que vai 
acontecer agora em 2012 na cidade de Rio Branco. E 
temos agora definido essa dupla de um engenheiro civil 
e um educador para compor a chapa de prefeito e vice 
ao Município de Rio Branco, nossa capital.

Por último, quero fazer um cumprimento especial 

ao Município do Bujari, onde o Governador Tião Via-

na fez a entrega, juntamente, com o Vice-Governador 

César Messias, da indústria da piscicultura. Hoje, em 

Bujari, essa indústria vai mobilizar fortemente toda a 

economia da piscicultura daquele Município. Bujari já se 

destaca por ser um dos principais centros produtores 

de peixe hoje no Acre. E, com essa indústria inaugura-

da hoje, a tendência é ter um crescimento muito maior. 

Estou também inscrito para, na sessão de ama-

nhã, utilizar um tempo maior para fazer um relato um 

pouco mais aprofundado dessas ações que estão acon-

tecendo a partir dessa experiência da Frente Popular 

do Acre no nosso Estado. O fundamental que temos 

colocado como centro de todas essas discussões para 

que o avanço tenha continuidade, o avanço iniciado 

com Jorge Viana, com Binho e agora com o Governador 

Tião Viana, é solidificarmos a unidade. Porque quan-

do há consenso, quando há construção de consenso, 

podemos avançar com grandes realizações. Isso tem 

acontecido em boa parte dos Municípios do Acre, e 

estamos muito esperançosos de que essa defesa da 

unidade será a marca fundamental da Frente Popular 

do Acre nessas eleições de 2012.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 190/2012, 

do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 

submetendo à apreciação desta Casa a Medida Pro-
visória n° 553, de 2011, que abre crédito extraordi-

nário, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, da Defesa e da Integração Nacional, no 

valor global de quinhentos e trinta e três milhões, qui-

nhentos e oitenta e um mil e setecentos reais, para os 

fins que especifica.

É a seguinte a Medida:



14052 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14053 



14054 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14055 



14056 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14057 



14058 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14059 



14060 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14061 



14062 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14063 



14064 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14065 



14066 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14067 



14068 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14069 



14070 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 14071 



14072 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Com referência à Medida Provisória n° 553, de 
2011, que acaba de ser lida, 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 Con-
gresso Nacional e esgotar-se-á em 30 de maio de 2012.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Pedro Taques, ilustre representante do Mato Grosso.

Tem V. Exª o prazo regimental de até vinte minu-
tos para o seu pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Sena-
do, e hoje também pelas redes sociais, venho a esta 
tribuna, nesta segunda, falar rapidamente sobre três 
temas, Sr. Presidente.

O primeiro tema é o verdadeiro barraco supremo 
que vem ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. O 
Supremo Tribunal Federal, como nós todos sabemos, 
é o Tribunal de cúpula do Poder Judiciário. O Supre-
mo Tribunal Federal é aquele tribunal que está acima 
de todos os outros tribunais, Senador Mozarildo. Se o 
Supremo Tribunal Federal erra, alguns dizem, só Deus 
ou o Papa para consertar esse erro do Supremo, por-
que ele é aquele que erra por último.

Os Ministros do Supremo, Sr. Presidente, de acor-
do com o art. 101 da Constituição Federal, precisam 
ter reputação ilibada, idônea, notável conhecimento 
jurídico, a sua indicação pelo Presidente, depois eles 
precisam ter os seus nomes aprovados pelo Senado 
da República, como nós todos sabemos, nos termos 
do art. 52 da Lei Fundamental. Muito bem! Queremos 
crer que todos os Ministros do Supremo são dotados 
desses requisitos, desses pressupostos, desses su-
postos prévios previstos na Constituição da República.

Nós últimos dias, nós temos acompanhado uma 
verdadeira guerra de palavras entre dois Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. Alguns Senadores disse-
ram o seguinte: “Ah, mas isso não é um fato para ser 
comentado da tribuna do Senado”. É, sim, porque eles 
tornaram públicas declarações que nem no cafezinho do 
Supremo poderiam ser debatidas. Imaginem! Parece-me 
que as palavras utilizadas são palavras que, em bote-
cos, podem ser utilizadas. Vamos ver quais as palavras.

O Ministro Peluso faz acusações contra o Ministro 
Joaquim Barbosa. O Ministro Joaquim Barbosa afirma 
que o Ministro Peluso seria brega, ridículo, caipira, cor-

porativo, desleal, tirano e pequeno. São adjetivos, pre-
dicativos do sujeito que nem em boteco são utilizados.

Mas alguns criticam e dizem que o Poder Legis-
lativo, nós políticos, é que usamos palavreados desta 
ordem. Eu digo que não. Eu digo que homens públicos 
não podem usar palavras deste quilate, a não ser em 
boteco, onde os freios inibidores, os esfíncteres morais 
possam estar liberados.

Aí o Ministro Joaquim Barbosa diz o seguinte: 
“Peluso manipulou resultados de julgamentos”. Essa 
acusação é muito grave, Sr. Presidente. Quais julga-
mentos seriam esses em que houve manipulação por 
parte do Ministro Peluso?

Eu conheço o Ministro Peluso e o Ministro Joa-
quim Barbosa há muito tempo. São homens públicos, 
republicanos e respeitáveis. No entanto, estou fazen-
do aqui uma constatação do que eles falaram. E, até 
agora, nenhum deles negou que houvesse falado ou 
feito essas declarações aqui.

“Peluso manipulou resultados de julgamentos”. 
Eu afirmei que isto é grave. Quais julgamentos? E os 
outros Ministros do Supremo, os outros dez, concor-
daram com essa manipulação? Essa manipulação foi 
uma manipulação processual? Houve fraude em vo-
tação no Supremo Tribunal Federal?

Quero crer, Sr. Presidente, que não. Eu quero crer 
que nós todos ainda possamos acreditar que o Supre-
mo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil 
é um tribunal que vem de longe, é um tribunal sério, 
um tribunal respeitável. Não é como dizia, na época 
do Império, um doutrinador: “Supremo, no Brasil, só 
se for de frango”. Isso é ridículo, isso é pequeno, para 
me utilizar das palavras do Ministro Joaquim Barbosa.

Melhor seria que os Ministros se ativessem aos 
autos do processo. Melhor seria que um Ministro não 
acusasse outro Ministro de manipulação. Isso não cabe 
a magistrados que devem ser imparciais, a magistra-
dos que devem ter capacidade subjetiva, a magistra-
dos que, de acordo com a Constituição e a Lei Com-
plementar nº 35, de 1979, o Estatuto da Magistratura, 
devem ter temperança.

Portanto, encerro este primeiro ponto dizendo, Se-
nador Mozarildo, que este não é um exemplo de Minis-
tros do Supremo que nós aprovamos aqui no Senado.

E eu sempre digo o seguinte: os candidatos indi-
cados pelo Presidente da República, quando vêm aqui 
ao Senado conversar com os Senadores, ainda depois 
da indicação e antes da aprovação, são dotados da 
humildade franciscana. E, depois de aprovados, pas-
sam a ser aquinhoados com a arrogância napoleônica. 
Uma diferença de tempo, uma diferença de linguajar. 
Isso não é bom para a República, não é bom para o 
Estado democrático de direito.
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Se isso aqui tivesse ocorrido em países mais 
sérios, seria algo típico de crime de responsabilidade 
praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
nos termos da Lei nº 1.079, de 1950.

Com muita honra e para minha alegria, concedo 
o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Pedro Taques, V. Exª aborda um tema que, 
obviamente, todo mundo acha delicado. Mas eu que-
ro cumprimentar a coragem de V. Exª de abordar esse 
tema, porque, como disse V. Exª, o Supremo – e está aí 
o nome dizendo – é a suprema Corte deste País. Por-
tanto, eu quero dizer aqui, até de maneira constrangida, 
pois sou pai de dois juízes – uma juíza e um juiz –, que 
sempre tive, e continuo tendo, pelo Judiciário, admiração, 
a ideia de que o magistrado é, digamos assim, forçado 
a ter uma postura acima dos reles mortais. Não queren-
do entrar no mérito das discussões entre os Ministros, 
apelo para que eles revejam essas posições e façam 
que o Supremo tenha, como sempre teve, o respeito de 
todos. Essa questão só contribui, infelizmente, para que 
os maus continuem cultivando a ideia, já está impreg-
nada na sociedade, de que a Justiça não funciona, de 
que existem bandidos de toga, de que existem pessoas 
que não se comportam bem, e, agora, ainda podemos 
dizer que Ministros do Supremo ficam se digladiando. 
Eu, portanto, quero me associar à nota triste que V. Exª 
faz, mas um discurso corajoso, que precisa ser feito. E, 
portanto, quero cumprimentá-lo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim; 
nós todos respeitamos os Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal. A sociedade brasileira respeita os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu diria que eles 
é que devem ser dar o respeito.

O Ministro Peluso disse o seguinte, segundo o 
jornal: “Peluso ainda insinuou que Barbosa ocupa uma 
cadeira no Supremo Tribunal Federal pela cor da pele 
e não pelos méritos”. Isso é muito grave. No mínimo 
aqui existe um ranço preconceituoso.

Conheço o Ministro Joaquim Barbosa, conheço 
o seu currículo; fui colega do Ministro Joaquim Bar-
bosa – eu Procurador da República, ele Procurador 
Regional da República –; conheço os cursos que ele 
fez e não me parece que o Presidente Lula tenha in-
dicado um Ministro do Supremo tendo em conta a cor 
da pele. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, 
com esse tipo de barraco, com esse tipo de baixaria – 
é bom que se diga –, não está percorrendo o melhor 
momento de sua história.

O segundo tema, Sr. Presidente, que me traz a 
esta tribuna nesta tarde é a respeito da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito que, ao que consta, será 
instalada amanhã. Foi aprovada a sua constituição 

pelo Congresso Nacional e, amanhã, os partidos po-
líticos farão a indicação dos membros que farão parte 
desta Comissão.

O PDT, partido de cujas fileiras, com muita ale-
gria e honra, faço parte, apesar de seus pecadilhos, 
por meio dos seus cinco Senadores, indicou-me para 
fazer parte da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito. Muito bem; o meu nome foi ao Líder do Bloco, de 
parte de quem falta a formalização, uma vez que o PDT 
teria direito a uma vaga nessa Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito.

Nós todos confiamos na CPI. Agora, vivemos uma 
democracia que se denomina de democracia dialógi-
ca, democracia participativa. Deve existir um diálogo, 
deve existir uma conversa, deve existir uma interrela-
ção entre o cidadão, que é o titular do poder, e nós, 
que somos o representante do cidadão na Câmara dos 
Deputados e aqui nesta Casa.

O que quero dizer com isso? Quero dizer com isso, 
Sr. Presidente, que, na semana passada, na quarta-fei-
ra, eu e o Senador Randolfe Rodrigues, acompanhados, 
para nossa alegria, pelo Senador Pedro Simon, fomos 
até a Ordem dos Advogados do Brasil e, lá, participa-
mos de uma reunião com o Dr. Ophir, o Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com re-
presentantes do Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral, com movimentos de jovens que lutam contra 
a corrupção, que, no dia 21 passado, inclusive, fizeram 
manifestações pelo Brasil todo, e solicitamos a eles que 
constituam um Comitê de Acompanhamento à CPI.

Independentemente da minha presença ou não na 
CPI, o cidadão deve nos fiscalizar, nós que somos repre-
sentantes deles aqui nesta Casa – nesta Casa, estou a 
dizer no Congresso Nacional. Esse comitê, esse conse-
lho, seja lá o nome que se dê, para fazer o acompanha-
mento de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
tem previsão na Constituição porque a Constituição dá 
ao cidadão o direito de fiscalizar aqueles que exercem a 
parcela do poder em seu nome. Portanto, temos de con-
cretizar isso que se denomina de democracia dialógica, 
democracia participativa, porque se o cidadão, por meio 
dessas entidades intermediárias, que são entidades sé-
rias, não acompanhar os trabalhos de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, esses trabalhos podem, como 
se diz na gíria, acabar em pizza. E esta pizza terá um 
cheiro que não agradará a todos nós. 

Daí, sou entusiasta da participação do cidadão 
no controle social das atividades do servidor público. 
É interessante esse controle social. Aliás, estamos vi-
vendo um momento de controle social do Congresso, 
em que todos devem controlar aqueles que exercem 
parcela da soberania do poder ou parcela do poder 
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que pertence a todos nós. Daí, Sr. Presidente, queria 
trazer essa segunda notícia.

A terceira notícia, já encaminhando para o final, 
é que a Comissão Especial de Juristas, que está a 
elaborar o anteprojeto do Código Penal, essa comis-
são que foi constituída por nosso pedido, o Presiden-
te Sarney atendeu a esse pedido, tratou na semana 
passada do crime de enriquecimento ilícito, o que não 
existe no Brasil. 

A República Federativa do Brasil, Sr. Presidente, 
é signatária de tratados internacionais, obrigados pela 
Organização das Nações Unidas, para a criação de um 
tipo penal denominado enriquecimento ilícito. O que é 
isso? O servidor público, aquele que exerce um cargo 
eletivo, entra no serviço público com um patrimônio de 
cem. Depois de dois anos, três anos, o seu patrimônio 
passa a mil, como nós conhecemos vários casos de 
pessoas que se locupletam do dinheiro público e, de 
repente, têm um patrimônio a descoberto, passam a 
ter um patrimônio totalmente superior àquilo que, so-
mado, o seu vencimento pode lhe ofertar.

Trago um caso do Estado do Mato Grosso em 
que um secretário, de repente, se somar todo o seu 
patrimônio durante oito, nove anos em que ele exerce 
a função pública, dá 700, 800 mil, mas o seu patrimô-
nio, só de veículos, chega a quase R$2 milhões. Isso 
não é bom para a democracia.

Infelizmente, no Brasil, não temos um tipo penal. 
Não temos um crime para enriquecimento ilícito. Temos 
outros instrumentos, por exemplo, a falta de prestação 
das declarações à Receita Federal, temos a improbida-
de administrativa prevista na Lei 8.429, mas falta este 
tipo penal chamado enriquecimento ilícito, o que vem, 
ao menos a nosso juízo, resolver uma lacuna, resolver 
uma falha, resolver essa falta de responsabilização, 
notadamente do servidor público, que, de repente, 
não mais que de repente, depois de pouco tempo na 
Administração Pública, passa a ter um patrimônio in-
compatível com o quanto ele ganhou.

Isso, nos Estados Unidos, Sr. Presidente, é mo-
tivo de responsabilização de vários servidores públi-
cos. Por isso, a República Federativa do Brasil assinou 
tratados internacionais, mas, infelizmente, esses tra-
tados internacionais ainda, esse tratado internacional 
especificamente de combate à corrupção aqui ainda 
não encontrou uma concretização nessa legislação. 
Por isso, quero cumprimentar essa Comissão Especial 
de Juristas, na pessoa do seu Presidente, o Ministro 
Gilson Dipp, e na pessoa do seu Relator, o Dr. Luiz 
Carlos dos Santos Gonçalves, pela possibilidade de 
que nós tenhamos esse tipo penal.

Essa comissão apresenta o seu trabalho ainda 
neste semestre, e aí, nós, aqui do Senado da Repú-

blica, em uma comissão especial criada dentro da 
Comissão de Constituição e Justiça, vamos analisar o 
anteprojeto para que, depois, todos nós, aqui, no Se-
nado, e, posteriormente, na Câmara dos Deputados, 
e a sociedade, depois de audiências públicas, possa-
mos ter, efetivamente, uma legislação que possa ser 
de acordo com a realidade em que nós vivemos, sem-
pre lembrando – e já encerrando, Sr. Presidente – que 
o Código Penal da República Federativa do Brasil, a 
sua Parte Especial, que estabelece os tipos penais, 
os crimes, é de 1940, e que nós temos no Brasil mais 
de mil crimes em mais de cem leis especiais. Isso cria 
um cipoal de crimes, o que é ruim, em primeiro lugar, 
para o cidadão, que é o destinatário da norma e tam-
bém para os operadores do Direito.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade 
de falar em nome do povo do Estado de Mato Grosso 
nesta Casa da Federação.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – 

[Saudação às autoridades presentes con-
forme o protocolo]

A história do ensino superior em nosso país está 
marcada por vários pontos de inflexão. O marco inicial 
foi a instalação dos primeiros cursos superiores, liga-
dos diretamente à presença da Corte Portuguesa no 
Brasil, em 1808, quase três séculos após as primeiras 
universidades serem instaladas na América Espanhola.

Na década de 1930, temos o segundo grande 
marco, com a instalação da primeira universidade bra-
sileira digna do nome, a Universidade de São Paulo. O 
atraso da estrutura brasileira era visível, em contraste 
com a dinâmica das instituições dos nossos vizinhos, 
que desde 1918 já empreendiam amplas reformas 
educacionais, inspiradas pela Universidade de Cór-
doba, na Argentina.

O terceiro grande momento, talvez o mais simbó-
lico entre eles, foi a instalação da Universidade de Bra-
sília - UnB, em 1962. A partir desse momento, o Brasil 
deixou de estar a reboque de inspirações e modelos 
universitários estrangeiros, passando a ter referência 
própria de inovação e de concepção.

Esta sessão solene do Congresso Nacional é, 
pois, bastante merecida, recolocando a Universidade 
de Brasília em seu lugar de direito.

O modelo proposto para a UnB estava impregna-
do por todo o clima político e social da entrada dos anos 
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1960. O Brasil ganhava impulso no setor econômico, 
após a euforia do Governo Juscelino Kubitschek, que 
reinventara o País em cinco anos. A meta-síntese de JIC 
estava materializada na mudança da capital para o Pla-
nalto Central. Uma cidade inovadora em seus padrões 
estéticos e urbanísticos, criada do zero para representar 
um país que começava a buscar seu lugar ao sol. A pro-
dução cultural também fervilhava, com a Bossa Nova e 
o Cinema Novo. O esporte projetava o país: bicampeão 
mundial de futebol, campeão mundial de basquete. Tudo 
parecia favorável à inovação, à quebra de paradigmas.

Nada mais justo que o projeto da universidade 
concebida para a nova capital apresentasse todos es-
ses traços inovadores. A UnB não foi criada a partir de 
cursos pré-existentes, nem a partir da junção de facul-
dades isoladas, Foi concebida integralmente nova, de 
alma e corpo. Não uma universidade formada por cáte-
dras estanques, por donos do saber encastelados em 
estruturas burocratizadas e hierarquizadas. Mas uma 
estrutura viva, com dinâmica própria, espaço coletivo de 
criação e de vivência do saber, da ciência e da cultura.

O espaço físico, projetado por Niemeyer, refletia 
isso, permitindo a integração dos diferentes cursos. O 
espaço da UnB foi pensado para convivência, para com-
partilhamento. Institutos e Faculdades dividindo salas, 
laboratórios, acervos bibliográficos; alunos, professo-
res e funcionários em permanente troca de energia.

O projeto da UnB tem paternidade. Muito da inspi-
ração e da sistematização da proposta tem as marcas 
de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira, grandes inova-
dores da educação. Não eram pais ciumentos, reco-
nhecendo que o projeto era vivo e deveria estar aberto 
a colaborações, não apenas na fase de concepção, 
mas também em sua implantação. Na prática, toda a 
geração inicial de professores, alunos e funcionários 
contribuiu na construção não de uma utopia vazia, mas 
de uma rica experiência educacional.

A UnB foi a primeira universidade brasileira a 
enxergar um papel para si, no desenvolvimento do 
País. Pretendia gerar cérebros para a gestão pública e 
para o desenvolvimento do setor privado. Sabia que o 
futuro do Brasil passaria, de alguma forma, pelo cres-
cimento das oportunidades de educação, lideradas 
pela escola superior.

Inovava, sobretudo, na estrutura dos cursos, que 
pregava a livre movimentação dos alunos entre os vários 
ramos do conhecimento, até que pudessem definir-se 
em função de seu talento e vocação.

O regime militar, contudo, foi cruel para com a 
UnB, Interviu diretamente em seus quadros de Dire-
ção, demitindo nomes que eram referências de nível 
internacional. Mutilou seu grupo de docentes, impe-
dindo, ainda, que jovens talentos fossem promovidos. 

Desmontou cursos inteiros, como é o caso do famoso 
curso de cinema, cujas turmas iniciais foram compeli-
das a mudar-se para outro Estado.

A documentação dos órgãos de segurança, hoje 
em domínio público, revela que os militares tinham 
medo da proposta de inovação. Viam na troca inten-
sa de conhecimentos e experiências a formação de 
lideranças para a subversão. Interpretavam o desejo 
de formar cérebros para o País como infiltração co-
munista. Curiosamente, todas as novidades da UnB 
acabaram sendo base para a reforma da universidade 
brasileira, e o projeto, quase castrado pela intervenção 
militar, floresceu em outros locais, como foi o caso da 
Universidade de Campinas, cujo modelo foi herdeiro 
direto do projeto inicial da UnB.

Mas só podemos contar essa história, hoje, por-
que a Universidade nunca se entregou. Seu espírito 
combativo e engajado superou todas as tentativas de 
contenção. Deve ter sido a universidade brasileira mais 
invadida por tropas, ao longo da história. E 1964, 1965, 
1968, 1977 e 1984 foram alguns desses momentos de 
confronto aberto.

Mais a UnB resistiu e refletiu diretamente a re-
tomada da democracia em nosso País. A posse de 
Cristovam Buarque, hoje Senador da República, em 
julho de 1985, pouco mais de um ano após sua es-
colha como reitor, em expressiva votação de profes-
sores e alunos, coincide com os primeiros momentos 
do Governo José Sarney, e é considerada o marco do 
retorno da UnB ao seu caminho histórico.

Nessa UnB reconstruída, novamente identifica-
mos o ímpeto do projeto inicial: inovação, engajamento 
com a situação nacional, expansão de fronteiras, olhar 
voltado para o futuro, respeito pelo País e pela missão 
da universidade pública brasileira.

Por isso, o Congresso Nacional hoje reveren-
cia os 50 primeiros anos da Universidade de Brasília. 
Aqui mesmo, entre os parlamentares, temos algumas 
dezenas de ex-alunos que refletem o brilhantismo e a 
qualidade da educação lá recebida. E, se incluirmos 
o corpo funcional de Câmara e Senado, certamente 
chegaremos à casa do milhar. A UnB é um sucesso 
em sua proposta de presença no apoio ao desenvol-
vimento das funções do Estado.

Sr. Reitor José Geraldo de Souza Júnior, está sob 
sua direção uma das mais prestigiosas universidades 
do Brasil e do mundo. Sua trajetória histórica, ainda 
curta para os padrões internacionais, já que existem 
instituições com quase mil anos, é significativa o sufi-
ciente para merecer o reconhecimento do Parlamento 
brasileiro.

A UnB honra a memória de todos aqueles que 
lutaram para vencer o proverbial atraso brasileiro nos 
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campos da economia, da sociedade, da política, do 
pensamento, da produção científica. A UnB honra o 
Brasil. Transmita meus cumprimentos aos alunos, aos 
professores e aos funcionários que, na UnB de hoje^, 
preparam o Brasil de amanhã.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Não havendo mais oradores inscritos, encerro 
a presente sessão, convocando outra para amanhã, 
no horário regimental, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
11.04.2012)

Relator revisor: Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 

12.02.2012)
Prazo final prorrogado: 26.04.2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2012, que alte-
ra dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de 
dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, 9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, 6.009, de 26 de de-
zembro de 1973, e 5.862, de 12 de dezembro 
de 1972; revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 
17 de dezembro de 1981; e dá outras provi-

dências (proveniente da Medida Provisória nº 
551, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
16.04.2012)

Relatora revisora: Senadora Vanessa 
Grazziotin

(Sobrestando a pauta a partir de: 
17.02.2012)

Prazo final prorrogado: 1º.05.2012

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 552, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2012, que altera o art. 
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004 (considera projetos de incorporação de 
imóveis de interesse social os destinados à 
construção de unidades residenciais de valor 
comercial de até oitenta e cinco mil reais no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida; 
reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na im-
portação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de massas alimentícias clas-
sificadas na posição 19.02 da TIPI). (Prove-
niente da Medida Provisória nº 552, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
19.04.2012)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

25.02.2012)
Prazo final prorrogado: 09.05.2012

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 553, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa 
e da Integração Nacional, no valor global de 
quinhentos e trinta e três milhões, quinhentos 
e oitenta e um mil e setecentos reais, para os 
fins que especifica.

(Lido no Senado Federal no dia 23-4-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

17.03.2012)
Prazo final prorrogado: 30.05.2012

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
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(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 270, de 2012 - RISF 338, IV) 

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

- Diretora, Relator: Senador Cícero Luce-
na, oferecendo a redação do vencido;

- da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

6 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 320, de 2012 - 336, II - RISF)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 72, de 2010, do Senador Rome-
ro Jucá, que estabelece alíquotas do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações interestaduais 
com bens e mercadorias importadas.

Pareceres sob nº 371 e 372, de 2012, 
das Comissões

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Armando Monteiro, favorável, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Ricardo Ferraço, e vencidos dos Senadores 
Magno Malta, Luiz Henrique, Pedro Taques 
e Antonio Carlos Valadares, e da Senadora 
Lúcia Vânia; e

- de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Eduardo Braga, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece, 
com votos contrários dos Senadores Lindberg 
Farias, Casildo Maldaner, Luiz Henrique, Cyro 
Miranda, José Agripino e Paulo Bauer.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

8 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 281, de 2012, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 196, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (disposições sobre rótulos 
de bebidas).

9 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2012, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 196, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos.

10 
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 283, de 2012, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 41, de 2009; com os Projetos 



14078 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

de Lei do Senado nºs 168, de 2007; 163, 219, 
325, 389, 390 e 392, de 2009, por versarem 
sobre matérias correlatas (alterações na Lei 
de Falência e Recuperação de Empresas).

11 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-

ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 22 minutos.) 
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Ata da 66ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 24 de abril de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, João Ribeiro,  
Jorge Viana e Eduardo Suplicy

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 20 horas e 19 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/

PR – TO) – A Presidência recebeu, da Câmara 

dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 

Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 93 a 102, de 
2012, em conformidade com o inciso III do art. 91 do 
Regimento Interno, serão apreciados terminativamen-
te pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, onde poderão receber 

emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – 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 116, DE 2012

Acrescenta os arts. 190-A a 190-D à Lei 
n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente –, para prever 
a possibilidade de ingresso de assistente 
do Ministério Público em todos os termos 
do procedimento de apuração de ato infra-
cional atribuído a adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se os arts. 190-A a 190-D 

à Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – , que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 190-A. Em todos os termos do pro-
cedimento de apuração de ato infracional atri-
buído a adolescente, poderá intervir, como 
assistente do Ministério Público, a vítima ou, 
no caso de menoridade ou de incapacidade, 
seu representante legal, ou, na sua falta, por 
morte ou ausência, seus herdeiros, conforme 
o disposto na legislação civil.

Art. 190-B. O assistente será admitido 
enquanto não passar em julgado a sentença e 
receberá a causa no estado em que se achar.

Art. 190-C. Ao assistente será permitido 
propor meios de prova, formular perguntas às 
testemunhas, à vítima e ao acusado, participar 
dos debates orais após o Ministério Público 
pelo prazo de 10 (dez) minutos, formular que-
sitos ao exame pericial, requerer diligências, 
apresentar memoriais e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele 
próprio, nas hipóteses do art. 189 ou de extin-
ção da punibilidade. 

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, 
decidirá acerca da realização das provas pro-
postas pelo assistente. 

§ 2º O processo prosseguirá indepen-
dentemente de nova intimação do assistente, 
quando este, intimado, deixar de comparecer a 
qualquer dos atos da instrução ou do julgamen-
to sem motivo justo devidamente comprovado. 

§ 3º O recurso do assistente limitar-se-á 
ao reconhecimento da autoria e da existência 
do fato.

Art. 190-D. O Ministério Público será ou-
vido previamente sobre a admissão do assis-
tente, sendo irrecorrível a decisão que indeferir 
ou admitir a assistência.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Uma questão processual relacionada aos pro-
cedimentos de apuração de ato infracional atribuído a 
adolescente que vem ganhando destaque na atualidade 
está relacionada à possibilidade ou não do cabimento 
da assistência à acusação, principalmente quanto a 
sua legitimidade recursal.

Em análise jurisprudencial, é possível encontrar 
posições de ambas as correntes, como se depreende 
da Apelação Cível n. 595185398 da 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça/RS ou dos Embargos de Decla-
ração em Apelação n. 2004.01.3.001827-0 da 1ª Turma 
Criminal do Tribunal de Justiça/DFT, ambos admitindo à 
assistência, em face do Recurso Especial n. 1044203/
RS da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, entendendo pela impos-
sibilidade da assistência.

Essa celeuma nas posições jurídicas processuais 
é originada, como bem apontada pelo STJ, por falta 
de legislação clara sobre a assistência à acusação no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo consta no corpo do próprio acórdão 
da decisão do STJ alhures citada: “a Lei n. 8.069/90, 
em seu art. 198, prevê a aplicação subsidiária das 
regras do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 
não caberia estender a aplicação dos arts. 268 a 273 
do Código de Processo Penal, que trata da figura do 
assistente da acusação, ao procedimento contido no 
ECA”. E continua: “Considerando o caráter de lei espe-
cial do Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual 
não há qualquer referência à figura do assistente da 
acusação, ele é parte ilegítima para interpor recurso 
de apelação, por falta de previsão legal”.

Note-se que no r. Acórdão, apesar da 5ª Turma 
não refutar a possibilidade da assistência à acusação 
para efetuar outros requerimentos, lhe negou legitimi-
dade recursal por falta de legislação específica.

Apesar de essa decisão reconhecer a omissão 
legislativa, a solução proposta não é a mais indicada, 
na medida em que o assistente de acusação é uma 
figura de suma relevância no deslinde processual. Nes-
se sentido, Luiz Flavio Gomes1 ensina que :“No plano 
da legalidade estrita, realmente, não haveria espaço 
para o assistente de acusação. Mas ao mesmo tempo 
essa recusa significa cerceamento aos direitos das ví-
timas e seus familiares. Mais um caso de vitimização 
secundária (promovida pelas agências públicas, contra 
1  GOMES, Luiz Flávio. ECA. Recursos. Assistente de Acusação. 
Impossibilidade. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/
lfg/2012/04/06/eca-recursos-assistente-de-acusacao-impossibilidade/. 
Acessado em 23 de abril de 2012, às 16h25min.
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a vítima). A lei deveria ser modificada para deixar ex-
plícita a possibilidade de a vítima (ou seus familiares) 
se habilitarem como assistentes”.

O auxílio prestado pelo assistente de acusação, 
a despeito de contribuir com a persecução penal de 
atribuição estatal, possibilita uma melhor e mais célere 
busca da verdade real relativa aos eventos submetidos 
à instrução a partir de pretensões e interpretações da 
pessoa diretamente afetada pelo ilícito danoso, dimi-
nuindo a possibilidade de equívocos e outorgando 
maior legitimidade as decisões jurisdicionais.

Além disso, o assistente à acusação contempla a 
evolução legislativa processual penal e realça a devida 
importância das atribuições da vítima junto a instrução.

Assim, considero pertinente essa atualização do 
Estatuto da Criança e do Adolescente para assentar 
positivamente a possibilidade e competências da as-
sistência à acusação no processo de apuração de ato 
infracional, esvaziando os conflitos jurisprudenciais.

Sublinhe-se que as disposições pretendidas com 
o presente projeto utilizou por simetria as regras atua-
lizadas de assistência ao Ministério Público contidas 
no Projeto de Reforma do Código de Processo Penal 
(arts. 77 à 80, PLS n. 156, de 2009), que já foi aprovado 
pelo Senado e tramita pela Câmara dos Deputados, 
além de considerar os arts. 268 à 273 do Código de 
Processo Penal vigente.

Desse modo, demonstrado o objetivo da proposi-
ção e ciente da obrigação do Congresso Nacional com 
a clareza e atualização legislativa, submeto o presen-
te projeto a apreciação dos ilustres Pares. – Senador 
Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.

O Presidente da República: Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

(...)

Seção V 
Da Apuração de Ato Infracional  

Atribuído a Adolescente

Art. 171. O adolescente apreendido por força de 
ordem judicial será, desde logo, encaminhado à auto-
ridade judiciária.

Art. 172. O adolescente apreendido em flagran-
te de ato infracional será, desde logo, encaminhado à 
autoridade policial competente.

Parágrafo único. Havendo repartição policial es-
pecializada para atendimento de adolescente e em 

se tratando de ato infracional praticado em co-autoria 
com maior, prevalecerá a atribuição da repartição es-
pecializada, que, após as providências necessárias e 
conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição 
policial própria.

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional 
cometido mediante violência ou grave ameaça a pes-
soa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto 
nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:

I – lavrar auto de apreensão, ouvidos as teste-
munhas e o adolescente;

II – apreender o produto e os instrumentos da 
infração;

III – requisitar os exames ou perícias necessários 
à comprovação da materialidade e autoria da infração.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses de fla-
grante, a lavratura do auto poderá ser substituída por 
boletim de ocorrência circunstanciada.

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou 
responsável, o adolescente será prontamente liberado 
pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 
responsabilidade de sua apresentação ao represen-
tante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo 
impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, 
pela gravidade do ato infracional e sua repercussão 
social, deva o adolescente permanecer sob internação 
para garantia de sua segurança pessoal ou manuten-
ção da ordem pública.

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade 
policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao 
representante do Ministério Público, juntamente com 
cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1º Sendo impossível a apresentação imedia-
ta, a autoridade policial encaminhará o adolescente à 
entidade de atendimento, que fará a apresentação ao 
representante do Ministério Público no prazo de vinte 
e quatro horas.

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de 
atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade 
policial. À falta de repartição policial especializada, o 
adolescente aguardará a apresentação em dependên-
cia separada da destinada a maiores, não podendo, 
em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no 
parágrafo anterior.

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autori-
dade policial encaminhará imediatamente ao represen-
tante do Ministério Público cópia do auto de apreensão 
ou boletim de ocorrência.

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, hou-
ver indícios de participação de adolescente na prática 
de ato infracional, a autoridade policial encaminhará 
ao representante do Ministério Público relatório das 
investigações e demais documentos.
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Art. 178. O adolescente a quem se atribua au-
toria de ato infracional não poderá ser conduzido ou 
transportado em compartimento fechado de veículo 
policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou 
que impliquem risco à sua integridade física ou mental, 
sob pena de responsabilidade.

Art. 179. Apresentado o adolescente, o represen-
tante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do 
auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório 
policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e 
com informação sobre os antecedentes do adolescen-
te, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, 
em sendo possível, de seus pais ou responsável, víti-
ma e testemunhas.

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, 
o representante do Ministério Público notificará os pais 
ou responsável para apresentação do adolescente, po-
dendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.

Art. 180. Adotadas as providências a que alude 
o artigo anterior, o representante do Ministério Públi-
co poderá:

I – promover o arquivamento dos autos;
II – conceder a remissão;
III – representar à autoridade judiciária para apli-

cação de medida sócio-educativa.
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou 

concedida a remissão pelo representante do Ministério 
Público, mediante termo fundamentado, que conterá 
o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à auto-
ridade judiciária para homologação.

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, 
a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, 
o cumprimento da medida.

§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará 
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, 
mediante despacho fundamentado, e este oferecerá 
representação, designará outro membro do Ministério 
Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento 
ou a remissão, que só então estará a autoridade judi-
ciária obrigada a homologar.

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representan-
te do Ministério Público não promover o arquivamento 
ou conceder a remissão, oferecerá representação à 
autoridade judiciária, propondo a instauração de pro-
cedimento para aplicação da medida sócio-educativa 
que se afigurar a mais adequada.

§ 1º A representação será oferecida por petição, 
que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação 
do ato infracional e, quando necessário, o rol de teste-
munhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão 
diária instalada pela autoridade judiciária.

§ 2º A representação independe de prova pré-
-constituída da autoria e materialidade.

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a 
conclusão do procedimento, estando o adolescente in-
ternado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.

Art. 184. Oferecida a representação, a autorida-
de judiciária designará audiência de apresentação do 
adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação 
ou manutenção da internação, observado o disposto 
no art. 108 e parágrafo.

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável 
serão cientificados do teor da representação, e notifi-
cados a comparecer à audiência, acompanhados de 
advogado.

§ 2º Se os pais ou responsável não forem loca-
lizados, a autoridade judiciária dará curador especial 
ao adolescente.

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a au-
toridade judiciária expedirá mandado de busca e apre-
ensão, determinando o sobrestamento do feito, até a 
efetiva apresentação.

§ 4º Estando o adolescente internado, será requi-
sitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação 
dos pais ou responsável.

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela 
autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em es-
tabelecimento prisional.

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as 
características definidas no art. 123, o adolescente 
deverá ser imediatamente transferido para a localida-
de mais próxima.

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o 
adolescente aguardará sua remoção em repartição 
policial, desde que em seção isolada dos adultos e 
com instalações apropriadas, não podendo ultrapas-
sar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de res-
ponsabilidade.

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus 
pais ou responsável, a autoridade judiciária procede-
rá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de 
profissional qualificado.

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequa-
da a remissão, ouvirá o representante do Ministério 
Público, proferindo decisão.

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação 
de medida de internação ou colocação em regime de 
semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando 
que o adolescente não possui advogado constituído, 
nomeará defensor, designando, desde logo, audiência 
em continuação, podendo determinar a realização de 
diligências e estudo do caso.

§ 3º O advogado constituído ou o defensor no-
meado, no prazo de três dias contado da audiência 
de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de 
testemunhas.
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§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as 
testemunhas arroladas na representação e na defesa 
prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório 
da equipe interprofissional, será dada a palavra ao 
representante do Ministério Público e ao defensor, su-
cessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada 
um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade 
judiciária, que em seguida proferirá decisão.

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notifica-
do, não comparecer, injustificadamente à audiência de 
apresentação, a autoridade judiciária designará nova 
data, determinando sua condução coercitiva.

Art. 188. A remissão, como forma de extinção 
ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em 
qualquer fase do procedimento, antes da sentença.

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará 
qualquer medida, desde que reconheça na sentença:

I – estar provada a inexistência do fato;
II – não haver prova da existência do fato;
III – não constituir o fato ato infracional;
IV – não existir prova de ter o adolescente con-

corrido para o ato infracional.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, es-

tando o adolescente internado, será imediatamente 
colocado em liberdade.

Art. 190. A intimação da sentença que aplicar 
medida de internação ou regime de semi-liberdade 
será feita:

I – ao adolescente e ao seu defensor;
II – quando não for encontrado o adolescente, a 

seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação 

far-se-á unicamente na pessoa do defensor.
§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adoles-

cente, deverá este manifestar se deseja ou não recor-
rer da sentença.

(...)
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da 

Infância e da Juventude, inclusive os relativos à exe-
cução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o 
sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes 
adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 
2012) (Vide)

I – os recursos serão interpostos independente-
mente de preparo;

II – em todos os recursos, salvo o de agravo de 
instrumento e de embargos de declaração, o prazo para 
interpor e para responder será sempre de dez dias;

II – em todos os recursos, salvo nos embargos de 
declaração, o prazo para o Ministério Público e para a 
defesa será sempre de 10 (dez) dias; (Redação dada 
pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III – os recursos terão preferência de julgamento 
e dispensarão revisor;

IV – o agravado será intimado para, no prazo 
de cinco dias, oferecer resposta e indicar as peças a 
serem trasladadas; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência

V – será de quarenta e oito horas o prazo para a 
extração, a conferência e o conserto do traslado; (Re-
vogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI – a apelação será recebida em seu efeito 
devolutivo. Será também conferido efeito suspensivo 
quando interposta contra sentença que deferir a ado-
ção por estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, 
sempre que houver perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência

VII – antes de determinar a remessa dos autos 
à superior instância, no caso de apelação, ou do ins-
trumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária 
proferirá despacho fundamentado, mantendo ou refor-
mando a decisão, no prazo de cinco dias;

VIII – mantida a decisão apelada ou agravada, o 
escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior 
instância dentro de vinte e quatro horas, independen-
temente de novo pedido do recorrente; se a reformar, 
a remessa dos autos dependerá de pedido expresso 
da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo 
de cinco dias, contados da intimação.

(...)

DECRETO-LEI Nº 3.689,  
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

(...)

CAPÍTULO IV 
Dos Assistentes

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, 
poderá intervir, como assistente do Ministério Público, 
o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, 
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Art. 269. O assistente será admitido enquanto não 
passar em julgado a sentença e receberá a causa no 
estado em que se achar.

Art. 270. O co-réu no mesmo processo não po-
derá intervir como assistente do Ministério Público.

Art. 271. Ao assistente será permitido propor 
meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, 
aditar o libelo e os articulados, participar do debate 
oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério 
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Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, 
§ 1o, e 598.

§ 1o O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá 
acerca da realização das provas propostas pelo as-
sistente.

§ 2o O processo prosseguirá independentemen-
te de nova intimação do assistente, quando este, inti-
mado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da 
instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior 
devidamente comprovado.

Art. 272. O Ministério Público será ouvido previa-
mente sobre a admissão do assistente.

Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o 
assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, 
constar dos autos o pedido e a decisão.

(Às Comissões de Constituição, Cidadania e 
Justiça; e de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, cabendo à última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 117, DE 2012

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para determinar que o licenciamento de 
obras de infraestrutura de telecomunicações 
seja competência exclusiva da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (ANATEL), indepen-
dentemente de outras jurisdições normativas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 145 da Lei nº 

9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 145.  ..............................................
Parágrafo único. As obras de implantação 

das redes a que se refere o caput deste artigo 
serão licenciadas exclusivamente pela Agên-
cia, independentemente de quaisquer outras 
jurisdições normativas, desde que atendidas as 
disposições desta Lei e da Lei nº 11.934, de 5 
de maio de 2009, ressalvados aos particulares, 
quando aplicáveis, os direitos de oposição, de 
compensação e de indenização.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O governo federal incluiu entre as prioridades de 
investimento em infraestrutura o Programa Nacional de 
Banda Larga (PNBL), que visa assegurar a expansão 
da oferta de redes e serviços de telecomunicações a 
taxas não inferiores a 1 Mbps (megabit por segundo) 
para o usuário final, com vistas a disseminar o acesso 

à internet com qualidade. Nessa classificação, enqua-
dram-se o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) 
e o Serviço Móvel Pessoal (SMP), que registravam, 
ao final de 2011, mais de 60 milhões de assinaturas e 
taxas de crescimento de dois dígitos.

Para responder ao explosivo crescimento da de-
manda, o governo federal tem investido, via aporte de 
capital na sociedade de economia mista Telecomuni-
cações Brasileiras S/A (Telebras), na construção de 
redes de transporte que, associadas a uma política 
de preços adequada aos pequenos provedores locais, 
estimulará a expansão das redes de acesso. Adicio-
nalmente, tem procurado criar condições para que as 
grandes operadoras privadas antecipem e incremen-
tem seus investimentos.

Nesse sentido, o Poder Executivo tomou a inicia-
tiva de promover importantes alterações legislativas, 
a exemplo do projeto que resultou na Lei nº 12.485, 
de 12 de setembro de 2011, que abre o mercado de 
TV por assinatura, e da edição de Medidas Provisó-
rias que oferecem incentivos fiscais em contrapartida 
à instalação de infraestrutura. Ademais, estabeleceu 
prazos e tem diligenciado para que a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador, 
execute ações relevantes, como a regulamentação da 
qualidade nos serviços de banda larga e a outorga de 
novas faixas de radiofrequência. Por fim, no campo 
macroeconômico, tem conseguido reduzir os juros e, 
principalmente, ampliar a oferta de crédito por meio 
de agências e bancos públicos.

Registram-se, portanto, diversas iniciativas esta-
tais, na esfera federal, que devem se mostrar efetivas 
na promoção do investimento privado. Por outro lado, 
certas intervenções do Poder Público em outras esfe-
ras de governo, embora legítimas, têm gerado sérios 
obstáculos à expansão das redes de telecomunicações.

Com amparo na Constituição Federal, estados 
e municípios têm sido profícuos na edição de normas 
destinadas a regular a instalação de redes e a oferta 
de serviços de telecomunicações. Tornaram-se conhe-
cidos – por terem sido judicializados – os casos de 
leis estaduais que vedavam a cobrança de assinatura 
básica na telefonia fixa. Com base em uma interpreta-
ção mais sensata da Carta Magna, todas as leis não 
federais que determinavam tal vedação foram julgadas 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
ou tiveram sua aplicação suspensa até o julgamento 
de mérito em decisões liminares proferidas pela Jus-
tiça Federal.

Em fevereiro de 2011, o Plenário do STF negou 
provimento a recurso impetrado pelo Município do Rio 
de Janeiro que procurava reverter decisão judicial que 
o impedia de cobrar indenização de operadora de te-
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lecomunicações pelo uso de faixas de domínio público 
em vias públicas. Em sua decisão, a Corte Suprema 
corroborou jurisprudência sobre o tema, no sentido de 
considerar invasão da competência legislativa privativa 
da União, fixada no inciso IV do art. 22 da Lei Maior, a 
edição de leis municipais que disciplinem a prestação 
de serviços de telecomunicações.

Segundo levantamento feito pelo Sindicato Na-
cional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), há mais de 200 leis 
estaduais e municipais que restringem a instalação de 
torres e antenas, cada qual com suas próprias exigên-
cias e obrigações impostas aos prestadores, o que tem 
prejudicado significativamente a expansão do sistema.

Exige-se, por exemplo, um distanciamento mínimo 
entre as antenas e outras edificações, sob a justificativa 
de se proteger as pessoas contra a exposição a campos 
eletromagnéticos, ignorando-se a vigência de lei federal 
(Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009) que já estabelece 
critérios objetivos e internacionalmente aceitos para se 
controlar a exposição humana a irradiações provenientes 
dos serviços de telecomunicações e energia.

Em outras situações, municípios têm exigido a 
apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
para autorizar a instalação de novas antenas do serviço 
celular, a despeito de o órgão competente para estabe-
lecer normas para o licenciamento de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras – o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), nos termos do art. 8º da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – nunca ter incluí-
do serviços de radiocomunicação entre tais atividades.

A inobservância, por parte de estados e municí-
pios, da legislação federal aplicável aos serviços de te-
lecomunicações tem motivado o acionamento frequente 
do Poder Judiciário, aumentando desnecessariamen-
te os custos de prestação dos serviços e provocando 
atrasos na modernização dessa infraestrutura.

Em busca de uma solução para esse quadro de 
dificuldades, que abrange temas tão diversos quanto 
saúde, meio ambiente e política urbana, entre outros, 
defendemos a centralização do processo de licencia-
mento de obras de infraestrutura de telecomunicações 
no âmbito do Poder Público. Ao invés de se estabele-
cerem exceções na legislação específica de cada um 
dos setores envolvidos, propõe-se delegar à Anatel o 
poder de definir, em regulamento próprio, a partir do 
arcabouço legal vigente, quais são as exigências in-
dispensáveis ao licenciamento das obras.

Trata-se de medida consentânea com o disposto 
nos arts. 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição 
Federal, que reservam à União a competência para 
explorar, direta ou indiretamente, os serviços de tele-
comunicações, “nos termos da lei, que disporá sobre 

a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais”, bem como 
legislar privativamente sobre a matéria.

Cuida-se, ainda, nos procedimentos propostos, de 
resguardar os direitos de propriedade, notadamente os de 
oposição à instalação de infraestrutura em imóveis priva-
dos ou a compensação em caso de concordância, além, 
claro, do direito à indenização nos raros casos em que se 
mostrar necessária a desapropriação de bem particular.

Destacamos, por fim, que ao invés de se acres-
centar novo dispositivo ao art. 145 da Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997 (Lei Geral das Telecomunicações – 
LGT), propõe-se a reformulação do seu atual parágrafo 
único, cujo comando não mais se compatibiliza com a 
realidade do mercado brasileiro de telecomunicações.

Hoje, a oferta de banda larga depende substancial-
mente de redes e serviços explorados em regime privado, 
embora tais serviços sejam essenciais à população, o que 
justificaria sua oferta em regime público, nos termos do 
art. 65 da LGT. Não obstante, as medidas ora propostas 
alcançam todos os serviços de interesse coletivo, inde-
pendentemente do regime de exploração, com vistas a 
priorizar a implantação da respectiva infraestrutura.

É razoável, portanto, que, em prol do equilíbrio 
entre direitos e obrigações nos dois regimes jurídicos, 
não mais se permita que redes privadas sejam dis-
pensadas do cumprimento integral das obrigações de 
interconexão previstas para aquelas que dão suporte 
a serviços em regime público.

Solicitamos o apoio dos Senhores Senadores na 
avaliação e aprimoramento dessa proposta, cujo con-
teúdo normativo é de suma importância para organizar 
e agilizar os investimentos nesse importante segmento 
da infraestrutura nacional. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Regulamento

Dispõe sobre a organização dos ser-
viços de telecomunicações, a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos termos 
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO IV 
Das Redes de Telecomunicações

 Art. 145. A implantação e o funcionamento de 
redes de telecomunicações destinadas a dar suporte à 
prestação de serviços de interesse coletivo, no regime 
público ou privado, observarão o disposto neste Título.
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 Parágrafo único. As redes de telecomunicações 
destinadas à prestação de serviço em regime priva-
do poderão ser dispensadas do disposto no caput, no 
todo ou em parte, na forma da regulamentação expe-
dida pela Agência.

LEI Nº 11.934, DE 5 DE MAIO DE 2009

Mensagem de veto

Dispõe sobre limites à exposição hu-
mana a campos elétricos, magnéticos e ele-
tromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965; e dá outras providências. 

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei estabelece limites à exposição 
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromag-
néticos, associados ao funcionamento de estações 
transmissoras de radiocomunicação, de terminais de 
usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de 
frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando 
a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. 

Parágrafo único. Estão sujeitos às obrigações 
estabelecidas por esta Lei as prestadoras de serviço 
que se utilizarem de estações transmissoras de radio-
comunicação, os fornecedores de terminais de usuário 
comercializados no País e as concessionárias, permis-
sionárias e autorizadas de serviços de energia elétrica. 

Art. 2o Os limites estabelecidos nesta Lei referem-
-se à exposição: 

I – da população em geral aos campos elétricos, 
magnéticos e eletromagnéticos; e 

II – de trabalhadores aos campos elétricos, mag-
néticos e eletromagnéticos em razão de seu trabalho. 

Art. 3o Para os fins desta Lei, são adotadas as 
seguintes definições: 

I – área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) 
metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos; 

II – campos elétricos e magnéticos: campos de 
energia independentes um do outro, criados por vol-
tagem ou diferença de potencial elétrico (campo elé-
trico) ou por corrente elétrica (campo magnético), as-
sociados à geração, transmissão, distribuição e uso 
de energia elétrica; 

III – campos eletromagnéticos: campo radiante em 
que as componentes de campo elétrico e magnético 
são dependentes entre si, capazes de percorrer gran-
des distâncias; para efeitos práticos, são associados 
a sistemas de comunicação; 

IV – estação transmissora de radiocomunicação: 
conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e 
demais meios necessários à realização de comunica-
ção, seus acessórios e periféricos que emitem radio-

frequências e, quando for o caso, as instalações que 
os abrigam e complementam; 

V – sistema de energia elétrica: conjunto de estru-
turas, fios e cabos condutores de energia, isoladores, 
transformadores, subestações e seus equipamentos, 
aparelhos, dispositivos e demais meios e equipamen-
tos destinados aos serviços de geração, transmissão, 
distribuição e ao uso de energia elétrica; 

VI – exposição: situação em que pessoas estão 
expostas a campos elétricos, magnéticos ou eletro-
magnéticos, ou estão sujeitas a correntes de contato 
ou induzidas, associadas a campos elétricos, magné-
ticos ou eletromagnéticos; 

VII – infraestrutura de suporte: meios físicos fixos 
construídos para dar suporte a estações transmissoras 
de radiocomunicação, entre os quais postes, torres, 
mastros, armários, estruturas de superfície e estrutu-
ras suspensas; 

 VIII – (VETADO) 
IX – local multiusuário: local em que estejam 

instaladas ou em que venham a ser instaladas mais 
de uma estação transmissora de radiocomunicação 
operando em radiofrequências distintas; 

X – radiocomunicação: telecomunicação que uti-
liza frequências radioelétricas não confinadas a fios, 
cabos ou outros meios físicos; 

XI – radiofrequência – RF: frequências de ondas 
eletromagnéticas, abaixo de 3000 GHz, que se propa-
gam no espaço sem guia artificial e, para os fins desta 
Lei, situadas na faixa entre 9 kHz e 300 GHz; 

XII – relatório de conformidade: documento elabo-
rado e assinado por entidade competente, reconhecida 
pelo respectivo órgão regulador federal, contendo a me-
mória de cálculo ou os resultados das medições utiliza-
das, com os métodos empregados, se for o caso, para 
demonstrar o atendimento aos limites de exposição; 

XIII – taxa de absorção específica – SAR: medi-
da dosimétrica utilizada para estimar a absorção de 
energia pelos tecidos do corpo; 

XIV – terminal de usuário: estação transmissora 
de radiocomunicação destinada à prestação de serviço 
que pode operar quando em movimento ou estaciona-
da em lugar não especificado; 

XV – torre: modalidade de infraestrutura de su-
porte a estações transmissoras de radiocomunicação 
com configuração vertical. 

Art. 4o Para garantir a proteção da saúde e do 
meio ambiente em todo o território brasileiro, serão 
adotados os limites recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS para a exposição ocupa-
cional e da população em geral a campos elétricos, 
magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações 
transmissoras de radiocomunicação, por terminais de 
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usuário e por sistemas de energia elétrica que operam 
na faixa até 300 GHz. 

Parágrafo único. Enquanto não forem estabele-
cidas novas recomendações pela Organização Mun-
dial de Saúde, serão adotados os limites da Comis-
são Internacional de Proteção Contra Radiação Não 
Ionizante – ICNIRP, recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde. 

Art. 5o As estações transmissoras de radioco-
municação, os terminais de usuário e os sistemas de 
energia elétrica em funcionamento no território nacio-
nal deverão atender aos limites de exposição humana 
aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos 
estabelecidos por esta Lei, nos termos da regulamen-
tação expedida pelo respectivo órgão regulador federal. 

Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescri-
ções previstas nesta Lei os radares militares e civis, 
com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, 
cujo funcionamento deverá obedecer a regulamenta-
ção própria. 

Art. 6o Os condicionamentos estabelecidos pelo 
poder público para a instalação e o funcionamento de 
estações transmissoras de radiocomunicação, de ter-
minais de usuário e de sistemas de energia elétrica 
deverão conciliar-se com as políticas públicas aplicáveis 
aos serviços de telecomunicações, de radiodifusão e 
de energia elétrica. 

§ 1o As estações transmissoras de radiocomuni-
cação, os terminais de usuários e as infraestruturas de 
suporte devem observar os imperativos de uso eficiente 
do espectro de radiofrequências, bem público da União 
e de desenvolvimento das redes de telecomunicações. 

§ 2o É permitida a instalação e o funcionamento 
de estações transmissoras de radiocomunicação e de 
infraestruturas de suporte em bens privados ou públicos, 
com a devida autorização do proprietário do imóvel. 

Art. 7o As pesquisas sobre exposição humana a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos se-
rão financiadas com recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 
instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 
1969, em especial aqueles oriundos dos fundos se-
toriais de energia e de saúde, bem como do Fundo 
para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomuni-
cações – FUNTTEL, instituído pela Lei no 10.052, de 
28 de novembro de 2000. 

§ 1o Caberá ao Conselho Gestor do respectivo 
Fundo Setorial a determinação da forma de aplicação 
dos recursos destinados a tais atividades e de apre-
ciação dos projetos a serem apoiados. 

§ 2o (VETADO) 
§ 3o Parcela dos recursos referidos no caput deste 

artigo deverá ser destinada à realização de projetos, 

pesquisas e estudos relacionados à exposição aos 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
ocupantes de postos de trabalho em empresas que uti-
lizem fontes geradoras desses campos e de indivíduos 
que possam ser especialmente afetados por eles, tais 
como crianças, idosos e gestantes. 

Art. 8o (VETADO) 
Art. 9o Para o desenvolvimento das atividades 

a serem executadas pelo órgão regulador federal de 
energia elétrica por força desta Lei, serão utilizados 
recursos oriundos da Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica, instituída pela Lei no 9.427, de 26 
de dezembro de 1996. 

Art. 10. É obrigatório o compartilhamento de tor-
res pelas prestadoras de serviços de telecomunicações 
que utilizam estações transmissoras de radiocomuni-
cação, conforme definição constante do art. 73 da Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nas situações em 
que o afastamento entre elas for menor do que 500 
(quinhentos) metros, exceto quando houver justificado 
motivo técnico. 

§ 1o O disposto no caput deste artigo não se 
aplica à utilização de antenas fixadas sobre estrutu-
ras prediais, tampouco as harmonizadas à paisagem. 

§ 2o O órgão regulador federal de telecomunica-
ções estabelecerá as condições sob as quais o com-
partilhamento poderá ser dispensado devido a motivo 
técnico. 

Art. 11. A fiscalização do atendimento aos limites 
estabelecidos por esta Lei para exposição humana aos 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gera-
dos por estações transmissoras de radiocomunicação, 
terminais de usuário e sistemas de energia elétrica 
será efetuada pelo respectivo órgão regulador federal. 

Art. 12. Cabe ao órgão regulador federal de tele-
comunicações adotar as seguintes providências: 

I – (VETADO) 
II – implementar, manter, operar e tornar público 

sistema de monitoramento de campos elétricos, mag-
néticos e eletromagnéticos de radiofrequências para 
acompanhamento, em tempo real, dos níveis de ex-
posição no território nacional; 

III – realizar medição de conformidade, 60 (ses-
senta) dias após a expedição da respectiva licença de 
funcionamento, no entorno de estação instalada em 
solo urbano e localizada em área crítica; 

IV – realizar medições prévias dos campos elé-
tricos, magnéticos e eletromagnéticos no entorno de 
locais multiusuários devidamente identificados e defi-
nidos em todo o território nacional; e 

V – realizar medições de conformidade, atenden-
do a solicitações encaminhadas por autoridades do 
poder público de qualquer de suas esferas. 
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§ 1o As medições de conformidade a que se re-
ferem os incisos III e IV do caput deste artigo pode-
rão ser realizadas por meio de amostras estatísticas 
representativas do total de estações transmissoras 
de radiocomunicação licenciadas no período referido. 

§ 2o As medições de conformidade serão execu-
tadas pelo órgão regulador mencionado no caput deste 
artigo ou por entidade por ele designada. 

Art. 13. As prestadoras de serviços que utilizem 
estações transmissoras de radiocomunicação deverão, 
em intervalos máximos de 5 (cinco) anos, realizar me-
dições dos níveis de campo elétrico, magnético e ele-
tromagnético de radiofrequência, provenientes de todas 
as suas estações transmissoras de radiocomunicação. 

§ 1o  (VETADO) 
§ 2o As emissoras de radiodifusão comercial 

não enquadradas na Classe Especial, de acordo com 
regulamento técnico, e as emissoras de radiodifusão 
educativa e de radiodifusão comunitária não são obri-
gadas a realizar as medições mencionadas no caput 
deste artigo, que ficarão a cargo do órgão regulador 
federal de telecomunicações. 

§ 3o Em locais multiusuários, as medições deve-
rão considerar o conjunto das emissões de todas as 
fontes de campos elétricos, magnéticos ou eletromag-
néticos presentes. 

§ 4o As prestadoras deverão disponibilizar ao ór-
gão regulador federal de telecomunicações, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta 
Lei, informações sobre o atendimento aos limites de 
exposição previstos nesta Lei por suas estações trans-
missoras, na forma estabelecida na regulamentação. 

§ 5o A critério do órgão regulador federal de tele-
comunicações, as prestadoras poderão ser dispensadas 
da apresentação de dados sobre estações transmis-
soras para as quais já tenham encaminhado, até julho 
de 2004, as informações referidas no § 4o deste artigo 
ao órgão regulador de telecomunicações. 

§ 6o As informações referidas no § 4o deste ar-
tigo deverão ser divulgadas na rede mundial de com-
putadores e deverão alimentar, em periodicidade a ser 
definida na regulamentação, o cadastro informatizado 
a que se refere o art. 17 desta Lei. 

Art. 14. Os fornecedores de terminais de usu-
ário comercializados no País deverão informar, com 
destaque, no manual de operação ou na embalagem, 
que o produto atende aos limites da taxa de absorção 
específica estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o Os valores de taxa de absorção específica 
medidos para cada produto comercializado deverão ser 
disponibilizados ao público pelos fornecedores na rede 
mundial de computadores e deverão alimentar o ca-
dastro informatizado a que se refere o art. 17 desta Lei. 

§ 2o Os manuais de operação e as embalagens 
deverão conter ainda informações sobre o uso ade-
quado do terminal e alerta para outros cuidados que 
devem ser tomados pelos usuários, conforme regula-
mentação expedida pelo órgão regulador federal de 
telecomunicações. 

Art. 15. Cabe ao órgão regulador federal de ser-
viços de energia elétrica adotar as seguintes provi-
dências: 

I – editar regulamentação sobre os métodos de 
avaliação e os procedimentos necessários para verifi-
cação do nível de campo elétrico e magnético, na fase 
de comissionamento e autorização de operação de sis-
temas de transmissão de energia elétrica, e sobre os 
casos e condições de medição destinada à verificação 
do atendimento dos limites estabelecidos por esta Lei; 

II – tornar públicas informações e banco de da-
dos sobre medições realizadas, segundo estabelecido 
pela normatização metodológica vigente, de campos 
elétricos e magnéticos gerados por sistemas de trans-
missão de energia elétrica para acompanhamento dos 
níveis de exposição no território nacional; e 

III – solicitar medição ou verificação, por meio 
de relatório de cálculos efetuados com metodologia 
consagrada e verificação de conformidade, na fase 
de comissionamento, para autorização de operação 
de novo sistema de transmissão de energia elétrica a 
ser integrado à Rede Básica Nacional. 

Art. 16. Os concessionários de serviços de trans-
missão de energia elétrica deverão, na fase de autori-
zação e comissionamento de novo sistema de trans-
missão de energia ou sempre que houver alteração nas 
características vigentes dos sistemas de transmissão, 
realizar medições dos níveis de campo elétrico e mag-
nético ou apresentar relatório de cálculos efetuados 
com metodologia consagrada e verificação de con-
formidade, conforme estabelecido pela normatização 
metodológica vigente. 

§ 1o O órgão regulador federal de energia elétrica 
poderá estabelecer exceções à obrigatoriedade impos-
ta no caput deste artigo, em virtude de características 
técnicas do serviço ou de parâmetros de operação ou 
localização de estações, submetendo-as previamente 
a consulta pública. 

§ 2o O relatório de medições e verificações de 
conformidade deverá ser enviado ao órgão regulador 
federal de energia elétrica, na forma estabelecida por 
regulamentação própria. 

§ 3o As informações referidas no § 2o deste artigo 
deverão ser divulgadas na rede mundial de computado-
res, conforme estabelecido em regulamentação própria. 

Art. 17. Com vistas na coordenação da fiscaliza-
ção, o respectivo órgão regulador federal implantará 
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cadastro informatizado, que deverá conter todas as 
informações necessárias à verificação dos limites de 
exposição previstos nesta Lei, especialmente: 

I – no caso de sistemas de radiocomunicação: 
a) (VETADO) 
b) relatório de conformidade emitido por entida-

de competente para cada estação transmissora de 
radiocomunicação; 

c) resultados de medições de conformidade efetu-
adas pelo órgão regulador federal de telecomunicações, 
por entidade por ele credenciada ou pelas prestadoras; 

d) informações das prestadoras sobre o atendi-
mento aos limites de exposição previstos nesta Lei e 
sobre o processo de licenciamento previsto na Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997; e 

e) informações dos fornecedores de terminais de 
usuário comercializados no País sobre o atendimento 
aos limites de exposição previstos nesta Lei para cada 
um de seus produtos; 

II – no caso de sistemas de energia elétrica: 
a) relatórios de medição e cálculo para verificação 

de conformidade dos parâmetros de campo elétrico e 
magnético para autorização de operação de nova li-
nha de transmissão de energia elétrica segundo esta-
belecido em normatização metodológica vigente, nos 
termos do art. 16 desta Lei; 

b) resultados de medições de conformidade de 
sistemas de energia elétrica em operação efetuadas 
pelo órgão regulador federal de energia elétrica, por 
entidade por ele credenciada ou pelas prestadoras. 

§ 1o Será franqueado acesso livre e gratuito a 
informações sobre estações transmissoras de radio-
comunicação e sobre sistemas de energia elétrica aos 
entes estaduais, distritais e municipais encarregados 
do licenciamento ambiental e urbanístico. 

§ 2o A fim de permitir sua compreensão pelo 
usuário leigo, as informações sobre as estações trans-
missoras de radiocomunicação e sobre os sistemas 
de transmissão de energia elétrica que compõem o 
cadastro a que se refere o caput deste artigo deverão 
ser também apresentadas na forma de um mapa de 
localização. 

§ 3o A obrigação estabelecida no caput deste 
artigo deverá ser cumprida no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, no caso do inciso I, e em 360 (trezentos 
e sessenta) dias, no caso do inciso II, ambos do ca-
put deste artigo. 

§ 4o A forma de apresentação das informações 
e o cronograma de implantação do cadastro serão 
definidos pelos órgãos reguladores federais de tele-
comunicações e de energia elétrica. 

Art. 18. O descumprimento das obrigações esta-
belecidas por esta Lei sujeita as prestadoras de servi-

ços de telecomunicações e as prestadoras de serviços 
de radiodifusão à aplicação das sanções estabelecidas 
no art. 173 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no ca-
put deste artigo, será ainda aplicada a sanção de 
multa diária. 

Art. 19. O descumprimento das obrigações esta-
belecidas por esta Lei sujeita os concessionários de 
energia elétrica à aplicação das sanções estabeleci-
das pelo art. 29 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e pelo art. 3o da Lei no 9.427, de 26 de dezem-
bro de 1996. 

Art. 20. Os fornecedores de terminais de usuário 
comercializados no País que descumprirem o disposto 
nesta Lei estarão sujeitos às sanções estabelecidas 
no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 21. A alínea b do inciso IV do § 2o do art. 1o 
da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1o   .................................................
 ..............................................................  
§ 2o  .......................................................
 ..............................................................  
IV –  .......................................................
 ..............................................................  
b) as obras essenciais de infraestrutura 

destinadas aos serviços públicos de transpor-
te, saneamento e energia e aos serviços de 
telecomunicações e de radiodifusão;

 .................................................... ” (NR) 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 5 de maio de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Paulo Bernardo Silva – Hélio Costa.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.5.2009

LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011

Mensagem de veto 
Vigência

Dispõe sobre a comunicação audio-
visual de acesso condicionado; altera a 
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de se-
tembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho 
de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 
9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras 
providências.

A Presidenta da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Regulamento
Texto compilado
Mensagem de veto
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formu-
lação e aplicação, e dá outras providências.

 O Presidente da República , faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada 
pela Lei nº 8.028, de 1990)

 I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, 
normas e critérios para o licenciamento de atividades 
efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido 
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; (Redação 
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

 II – determinar, quando julgar necessário, a re-
alização de estudos das alternativas e das possíveis 
conseqüências ambientais de projetos públicos ou pri-
vados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem como a entidades privadas, as infor-
mações indispensáveis ao exame da matéria;

 II – determinar, quando julgar necessário, a reali-
zação de estudos das alternativas e das possíveis con-
seqüências ambientais de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, 
bem como a entidades privadas, as informações indispen-
sáveis; o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
apreciará os estudos de impacto ambiental, e respectivos 
relatórios de impacto ambiental, no caso de obras ou ati-
vidades de significativa degradação ambiental, nas áreas 
consideradas Patrimônio Nacional pela Constituição Fe-
deral; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

 II – determinar, quando julgar necessário, a re-
alização de estudos das alternativas e das possíveis 
conseqüências ambientais de projetos públicos ou pri-
vados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem assim a entidades privadas, as infor-
mações indispensáveis para apreciação dos estudos de 
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de 
obras ou atividades de significativa degradação ambien-
tal, especialmente nas áreas consideradas patrimônio 
nacional. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

 III – decidir, como última instância administrativa 
em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre 
as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA; 
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) (Revogado 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

 IV – homologar acordos visando à transforma-
ção de penalidades pecuniárias na obrigação de exe-

cutar medidas de interesse para a proteção ambiental; 
(VETADO);

 V – determinar, mediante representação do IBA-
MA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedi-
dos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, 
e a perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédi-
to; (Redação dada pela Vide Lei nº 7.804, de 1989)

 VI – estabelecer, privativamente, normas e pa-
drões nacionais de controle da poluição por veículos 
automotores, aeronaves e embarcações, mediante 
audiência dos Ministérios competentes;

 VII – estabelecer normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 
meio ambiente com vistas ao uso racional dos recur-
sos ambientais, principalmente os hídricos.

 Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente 
é, sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Co-
nama. (Incluído pela Lei nº 8.028, de 1990)

Título III  
Da Organização do Estado 

Capítulo II  
Da União 

Art. 21. Compete à União: 
XI – explorar, diretamente ou mediante autori-

zação, concessão ou permissão, os serviços de tele-
comunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais; 

Título III  
Da Organização do Estado 

Capítulo II  
Da União 

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre: 

IV – águas, energia, informática, telecomunica-
ções e radiodifusão;

(Às Comissões de Serviços de Infraestru-
tura e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 118, DE 2012

Altera os arts. 40, 55 e 99 e acrescen-
ta o art. 98-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui nor-
mas para licitações e contratos da Admi-
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nistração Pública e dá outras providências, 
para prever, nas contratações que envol-
verem a execução de obras e serviços de 
engenharia, a obrigação do contratado de 
fornecer ao órgão ou entidade contratante, 
aos órgãos de controle interno e externo e 
ao Ministério Público os correspondentes 
estágios dos cronogramas físico e finan-
ceiro, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei os arts. 40, 55 e 99 e acrescen-

ta o art. 98-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”, para 
prever, nas contratações que envolverem a execução 
de obras e serviços de engenharia, a obrigação do con-
tratado de fornecer ao órgão ou entidade contratante, 
aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério 
Público os correspondentes estágios dos cronogramas 
físico e financeiro, e dá outras providências.

Art. 2º Os arts. 40, 55 e 99 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................
XVII – no caso de obras e de serviços 

de engenharia, definição:
a) das informações referentes aos está-

gios dos cronogramas físico e financeiro, ap-
tas a permitir que se afiram objetivamente os 
respectivos andamentos, constituindo obriga-
ção contratual o seu fornecimento ao órgão ou 
entidade contratante, aos órgãos de controle 
interno e externo e, quando solicitado, ao Mi-
nistério Público;

b) da periodicidade, nunca superior a 1 
(um) ano, em que deverão ser prestadas pelo 
contratado as informações de que trata a alí-
nea a deste inciso.

XVIII – outras indicações específicas ou 
peculiares da licitação.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 55.  ................................................
 ..............................................................
XIV – quando a contratação envolver 

obras ou serviços de engenharia, a obrigação 
do contratado de dar conhecimento ao órgão 
ou entidade contratante, aos órgãos de con-
trole interno e externo e, quando solicitado, 
ao Ministério Público dos correspondentes 
estágios dos cronogramas físico e financeiro, 

com as informações e em periodicidade nunca 
superior a 1 (um) ano, definidas no contrato, de 
forma que seja possível aferir objetivamente 
os seus andamentos;

XV – a suspensão dos pagamentos ao contrata-
do que descumprir a obrigação do inciso XIV, até que 
seja regularizada sua situação.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 99. A pena de multa cominada nos 
arts. 89 a 98-A desta Lei consiste no pagamen-
to de quantia fixada na sentença e calculada 
em índices percentuais, cuja base correspon-
derá ao valor da vantagem efetivamente obtida 
ou potencialmente auferível pelo agente.

 .................................................... ” (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo 98-A:

“Art. 98-A. Deixar, nos contratos que en-
volvam obra ou serviço de engenharia, de sus-
pender os pagamentos ao contratado que não 
cumprir a obrigação de fornecer ao órgão ou 
entidade contratante, aos órgãos de controle 
interno e externo e, quando solicitado, ao Mi-
nistério Público as informações referentes aos 
correspondentes estágios dos cronogramas 
físico e financeiro:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Apresento este Projeto de Lei para enfrentar 
uma situação cuja manutenção é inadmissível, inclu-
sive por respeito às competências constitucionais do 
Parlamento. Notadamente, a do inciso X do artigo 49 
da Constituição Federal, pelo qual cabe ao Congres-
so Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo. 
Este é um dos pontos nodais do sistema de pesos e 
contrapesos (checks and balances) inerente à triparti-
ção de poderes presente nas modernas constituições, 
como é o caso da Carta Cidadã de 1988.

Desde o início desta Legislatura, tenho me de-
dicado a buscar compreender, a fundo, como funcio-
na a utilização e a fiscalização dos recursos públicos 
destinados a financiar obras de interesse do Estado.

Nesse sentido, chamou-me a atenção o levan-
tamento das obras inacabadas feito pelo Tribunal de 
Contas da União, em 2006, levando em conta o uni-
verso de obras contempladas com recursos oriundos 
da União. Mesmo não sendo global, a amostragem 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14163 

feita pelo TCU (que incluiu, entre outras, as pastas do 
Planejamento, Educação, Saúde, Cidades, Integração 
Nacional e Turismo, além do Dnit) demonstrou toda a 
gravidade dessa situação. Com grande esforço, foram 
identificadas, no total, cerca de 400 obras paralisadas 
e inacabadas, obras essas cujo montante orçamentá-
rio subia a mais de 3 bilhões de reais, 2 dos quais já 
consumidos sem qualquer proveito social. 

Um dos problemas detectados foi o fato de que 
nenhum Órgão gestor das obras possuía, à época, 
sistema automatizado que permitisse acompanha-
mento adequado do andamento dos projetos, o que 
demonstrava o baixo nível de profissionalismo que 
predomina na gestão pública dos contratos federais 
de obras e serviços.

Em vista disso, o TCU aprovou, em 2007, reco-
mendação ao Ministério do Planejamento sugerindo 
a criação de um sistema de informações para registro 
de dados das obras públicas executadas com recur-
sos federais, com o objetivo de possibilitar o controle 
e acompanhamento dos empreendimentos. Diante da 
inércia do Poder Executivo, novo acórdão foi aprovado 
em 2010, reforçando a recomendação anterior. Desta 
feita, o Min. Valmir Campelo, relator do acórdão, chegou 
a registrar que “as sucessivas omissões de algumas 
informações evidenciam que o Ministério do Planeja-
mento não dispõe de um sistema de informações que 
reúna dados de obras públicas. Tal fato representa ele-
vado risco à adequada previsão orçamentária para a 
condução de obras que envolvam recursos da União”. 
No entanto, não houve até a data de hoje, implemen-
tação do referido sistema.

Em se tratando de obras financiadas por recur-
sos da União, quanto maior a transparência, maior a 
confiabilidade, colocando as informações à disposi-
ção de quem tem a obrigação de acompanhar seus 
andamentos.

O cotejamento dos cronogramas físico e finan-
ceiro permitem que se vincule a cada etapa física de 
execução o seu correspondente e proporcional mon-
tante financeiro. A regra é que somente concluída uma 
etapa pode ser paga a parcela financeira a ela vincu-
lada. Com isso, procura-se evitar o risco de adiantar 
muito dinheiro ao contratado sem que exista efetiva 
contrapartida em termos de serviços adequadamen-
te executados.

Em muitas oportunidades, alega-se não ser pos-
sível reunir informações confiáveis – fato esse que evi-
dencia as falhas sistêmicas no controle de informações. 
Nem mesmo o Parlamento tem acesso a tais dados. 
O mesmo pode-se dizer dos órgãos de controle e do 
Ministério Público.

Esta proposição, portanto, determina que conste 
dos contratos que envolvam a execução de obras e de 
serviços de engenharia cláusula que obrigue o con-
tratado a fornecer ao órgão ou entidade contratante, 
aos órgãos de controle interno e externo e, quando 
solicitado, ao Ministério Público os correspondentes 
estágios dos cronogramas físico e financeiro, com as 
informações e em periodicidade, nunca superior a 1 
(um) ano, definidas no próprio instrumento contratu-
al, de forma que seja possível aferir objetivamente os 
seus andamentos.

O descumprimento da cláusula contratual sujeita 
o faltoso à suspensão dos pagamentos até que adim-
pla com sua obrigação. Via de conseqüência, também 
é criada sanção para a autoridade administrativa res-
ponsável por suspender os pagamentos e que deixa 
de fazê-lo. 

Considerando a relevância da matéria e os prin-
cípios da transparência e da publicidade, contamos 
com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei. – Senadora Lúcia Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Texto compilado 
Mensagem de veto 
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011 
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I 
Das Disposições Gerais

Seção I 
Dos Princípios

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre li-
citações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta 
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fun-
dos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamen-
te pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicida-
de, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, conside-
ra-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia e a sele-
cionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impesso-
alidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instru-
mento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia, a sele-
ção da proposta mais vantajosa para a administração 
e a promoção do desenvolvimento nacional, e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da pro-
bidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observân-
cia do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoa-
lidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato;

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – estabelecer tratamento diferenciado de na-
tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangei-
ras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade 
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos fi-
nanciamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2o Em igualdade de condições, como critério 
de desempate, será assegurada preferência, sucessi-
vamente, aos bens e serviços:

I – produzidos ou prestados por empresas bra-
sileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 
12.349, de 2010)

II – produzidos no País; 
III – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras.
I – produzidos no País; (Redação dada pela Me-

dida Provisória nº 495, de 2010) 
II – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 
495, de 2010)

III – produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecno-
logia no País. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

IV – produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tec-
nologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos 
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Nos processos de licitação previstos no ca-

put, poderá ser estabelecida margem de preferência 
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para produtos manufaturados e serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 6o A margem de preferência por produto, serviço, 
grupo de produtos ou grupo de serviços, a que refe-
re o § 5o, será definida pelo Poder Executivo Federal, 
limitada a até vinte e cinco por cento acima do preço 
dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 7o A margem de preferência de que trata o § 6o 
será estabelecida com base em estudos que levem 
em consideração: (Incluído pela Medida Provisória nº 
495, de 2010)

I – geração de emprego e renda; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

II – efeito na arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais; e (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 495, de 2010)

III – desenvolvimento e inovação tecnológica re-
alizados no País. (Incluído pela Medida Provisória nº 
495, de 2010)

§ 8o Respeitado o limite estabelecido no § 6o, po-
derá ser estabelecida margem de preferência adicional 
para os produtos manufaturados e para os serviços 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010)

§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o, 6o e 8o 
deste artigo não se aplicam quando não houver pro-
dução suficiente de bens manufaturados ou capacida-
de de prestação dos serviços no País. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 10. A margem de preferência a que se refere 
o § 6o será estendida aos bens e serviços originários 
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mer-
cosul, após a ratificação do Protocolo de Contratações 
Públicas do Mercosul, celebrado em 20 de julho de 
2006, e poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários de outros países, com 
os quais o Brasil venha assinar acordos sobre com-
pras governamentais. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

§ 11. Os editais de licitação para a contratação 
de bens, serviços e obras poderão exigir que o contra-
tado promova, em favor da administração pública ou 
daqueles por ela indicados, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições 
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 12. Nas contratações destinadas à implanta-
ção, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, consi-

derados estratégicos em ato do Poder Executivo Fe-
deral, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços 
com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico de que trata 
a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 5o Nos processos de licitação previstos no ca-
put, poderá ser estabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e para serviços nacionais 
que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 6o A margem de preferência de que trata o § 
5o será estabelecida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto nº 7.713, de 2012) 
(Vide Decreto nº 7.709, de 2012)

I – geração de emprego e renda; (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

II – efeito na arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349, 
de 2010)

III – desenvolvimento e inovação tecnológica rea-
lizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV – custo adicional dos produtos e serviços; 
e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

V – em suas revisões, análise retrospectiva de 
resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País, poderá ser estabele-
cido margem de preferência adicional àquela prevista 
no § 5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 8o As margens de preferência por produto, ser-
viço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se 
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Exe-
cutivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar 
o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
preço dos produtos manufaturados e serviços estran-
geiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o des-
te artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja 
capacidade de produção ou prestação no País seja 
inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; 
ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – ao quantitativo fixado com fundamento no 
§ 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 10. A margem de preferência a que se refere 
o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários dos Estados Partes 
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do Mercado Comum do Sul – Mercosul. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

§ 11. Os editais de licitação para a contratação 
de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que o 
contratado promova, em favor de órgão ou entidade 
integrante da administração pública ou daqueles por 
ela indicados a partir de processo isonômico, medidas 
de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumu-
lativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder 
Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 12. Nas contratações destinadas à implanta-
ção, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, conside-
rados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, 
a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acor-
do com o processo produtivo básico de que trata a Lei 
no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010)

§ 13. Será divulgada na internet, a cada exer-
cício financeiro, a relação de empresas favorecidas 
em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 
deste artigo, com indicação do volume de recursos 
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

Art. 4o Todos quantos participem de licitação pro-
movida pelos órgãos ou entidades a que se refere o 
art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância 
do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, po-
dendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvol-
vimento, desde que não interfira de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5o Todos os valores, preços e custos utiliza-
dos nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 
42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, 
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimen-
to de bens, locações, realização de obras e prestação 
de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia justifica-
tiva da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão 
seus valores corrigidos por critérios previstos no ato 
convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias 
que atenderam aos créditos a que se refere.

§ 2o A correção de que trata o parágrafo anterior 
cujo pagamento será feito junto com o principal, cor-
rerá à conta das mesmas dotações orçamentárias que 
atenderam aos créditos a que se referem. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Observados o disposto no caput, os paga-
mentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, 
sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deve-
rão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

Seção II 
Das Definições

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta;

II – Serviço – toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administra-
ção, tais como: demolição, conserto, instalação, mon-
tagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

III – Compra – toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – Alienação – toda transferência de domínio 
de bens a terceiros;

V – Obras, serviços e compras de grande vulto – 
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte 
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do 
inciso I do art. 23 desta Lei;

VI – Seguro-Garantia – o seguro que garante o 
fiel cumprimento das obrigações assumidas por em-
presas em licitações e contratos;

VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos 
e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou en-
tidade contrata com terceiros, sob qualquer das se-
guintes modalidades:

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou enti-
dade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global – quando se con-
trata a execução da obra ou do serviço por preço certo 
e total;

b) empreitada por preço unitário – quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo de unidades determinadas;
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c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem for-
necimento de materiais;

e) empreitada integral – quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo 
todas as etapas das obras, serviços e instalações ne-
cessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante em condições de en-
trada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características ade-
quadas às finalidades para que foi contratada;

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos ne-
cessários e suficientes, com nível de precisão adequa-
do, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos prelimina-
res, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a defi-
nição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de for-
ma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, sufi-
cientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realiza-
ção das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e 
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como suas especificações que assegurem os melho-
res resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a de-
dução de métodos construtivos, instalações provisórias 
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação 
e gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 
e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados;

X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

XI – Administração Pública – a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito priva-
do sob controle do poder público e das fundações por 
ele instituídas ou mantidas;

XII – Administração – órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-
gação da Administração Pública;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-
gação da Administração Pública, sendo para a União 
o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, o que for definido nas respec-
tivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – Contratante – é o órgão ou entidade sig-
natária do instrumento contratual; 

XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica 
signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI – Comissão – comissão, permanente ou 
especial, criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e pro-
cedimentos relativos às licitações e ao cadastramento 
de licitantes.

XVII – produtos manufaturados nacionais – pro-
dutos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou regras 
de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Fede-
ral; (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

XVIII – serviços nacionais – serviços presta-
dos no País, nas condições estabelecidas pelo Poder 
Executivo Federal; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

XIX – sistemas de tecnologia de informação e co-
municação estratégicos – bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja descontinuidade 
provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

XVII – produtos manufaturados nacionais – pro-
dutos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou com as 
regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XVIII – serviços nacionais – serviços prestados 
no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XIX – sistemas de tecnologia de informação e co-
municação estratégicos – bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja descontinuidade 
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provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.349, de 2010)

Seção III 
Das Obras e Serviços

Art. 7o As licitações para a execução de obras e 
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigato-

riamente precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o 
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com 
a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração.

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando:

I – houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório;

II – existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus cus-
tos unitários; 

III – houver previsão de recursos orçamentários 
que assegurem o pagamento das obrigações decor-
rentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o res-
pectivo cronograma;

IV – o produto dela esperado estiver contempla-
do nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de 
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando 
for o caso.

§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a ob-
tenção de recursos financeiros para sua execução, 
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o regi-
me de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da li-
citação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo.

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 

feito sob o regime de administração contratada, pre-
visto e discriminado no ato convocatório.

§ 6o A infringência do disposto neste artigo im-
plica a nulidade dos atos ou contratos realizados e 
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7o Não será ainda computado como valor da 
obra ou serviço, para fins de julgamento das propos-
tas de preços, a atualização monetária das obrigações 
de pagamento, desde a data final de cada período de 
aferição até a do respectivo pagamento, que será cal-
culada pelos mesmos critérios estabelecidos obriga-
toriamente no ato convocatório.

§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à Admi-
nistração Pública os quantitativos das obras e preços 
unitários de determinada obra executada.

§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, 
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibi-
lidade de licitação.

Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 
seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução.

§ 1º As obras, serviços e fornecimentos serão 
divididos em tantas parcelas quantas se comprova-
rem técnica e economicamente viáveis, a critério e 
por conveniência da Administração, procedendo-se 
à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala.

§ 2º É proibido o retardamento imotivado da 
execução de parcela de obra ou serviço, se existente 
previsão orçamentária para sua execução total, salvo 
insuficiência financeira de recursos ou comprovado 
motivo de ordem técnica, justificados em despacho 
circunstanciado das autoridades a que se refere o art. 
26 desta lei.

§ 3º Na execução parcelada, inclusive nos casos 
admitidos neste artigo, a cada etapa ou conjunto de 
etapas da obra, serviço ou fornecimento, há de cor-
responder licitação distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução total do objeto da licitação.

§ 4º Em qualquer caso, a autorização da des-
pesa será feita para o custo final da obra ou serviço 
projetados.

Parágrafo único. É proibido o retardamento imo-
tivado da execução de obra ou serviço, ou de suas 
parcelas, se existente previsão orçamentária para 
sua execução total, salvo insuficiência financeira ou 
comprovado motivo de ordem técnica, justificados 
em despacho circunstanciado da autoridade a que se 
refere o art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)
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Art. 9o Não poderá participar, direta ou indireta-
mente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários:

I – o autor do projeto, básico ou executivo, pes-
soa física ou jurídica;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado;

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o É permitida a participação do autor do projeto 
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, su-
pervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço 
da Administração interessada.

§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação 
ou contratação de obra ou serviço que inclua a elabo-
ração de projeto executivo como encargo do contratado 
ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3o Considera-se participação indireta, para fins 
do disposto neste artigo, a existência de qualquer víncu-
lo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
aos membros da comissão de licitação. 

Art. 10. As obras e serviços poderão ser execu-
tados nos seguintes regimes:

Art. 10. As obras e serviços poderão ser execu-
tados nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

I – execução direta;
II – execução indireta, nas seguintes modalidades:
II – execução indireta, nos seguintes regimes: 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
Parágrafo único. (VETADO)
Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mes-

mos fins terão projetos padronizados por tipos, cate-

gorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às 
exigências específicas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmente 
os seguintes requisitos:

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmen-
te os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse 

público;
III – economia na execução, conservação e ope-

ração;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação;

V – facilidade na execução, conservação e opera-
ção, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI – adoção das normas técnicas adequadas;
VI – adoção das normas técnicas, de saúde e 

de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

VII – impacto ambiental. 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os tra-
balhos relativos a:

I – estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos;

II – pareceres, perícias e avaliações em geral;
III – assessorias ou consultorias técnicas e au-

ditorias financeiras;
III – assessorias ou consultorias técnicas e au-

ditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços;

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII – restauração de obras de arte e bens de 

valor histórico.
VIII – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994)
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de 

licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, prefe-
rencialmente, ser celebrados mediante a realização 
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de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração.

§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste ar-
tigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 
desta Lei.

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes 
de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou 
como elemento de justificação de dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente 
os serviços objeto do contrato.

Seção V 
Das Compras

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a ade-
quada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deve-
rão: (Regulamento)

I – atender ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e ga-
rantia oferecidas; 

II – ser processadas através de sistema de re-
gistro de preços; 

III – submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado;

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quan-
tas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade;

V – balizar-se pelos preços praticados no âmbi-
to dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de am-
pla pesquisa de mercado.

§ 2o Os preços registrados serão publicados tri-
mestralmente para orientação da Administração, na 
imprensa oficial.

§ 3o O sistema de registro de preços será regu-
lamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condições: 

I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e 

atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obri-

ga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às lici-

tações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro 
geral de preços, quando possível, deverá ser infor-
matizado.

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar preço constante do quadro geral em razão 
de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adqui-

rido sem indicação de marca; 
II – a definição das unidades e das quantidades 

a serem adquiridas em função do consumo e utiliza-
ção prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação; 

III – as condições de guarda e armazenamento 
que não permitam a deterioração do material. 

§ 8o O recebimento de material de valor supe-
rior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para 
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a re-
lação de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identifica-
ção do bem comprado, seu preço unitário, a quanti-
dade adquirida, o nome do vendedor e o valor total 
da operação.

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em 
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos 
de amplo acesso público, à relação de todas as com-
pras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de 
maneira a clarificar a identificação do bem comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome 
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa 
e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no 
inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Seção VI 
Das Alienações

Art. 17. A alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação 
e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta e enti-
dades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclu-
sive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
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prévia e de licitação na modalidade de concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro 

órgão ou entidade da Administração Pública, de qual-
quer esfera de governo; (Vide Medida Provisória nº 
335, de 2006)

b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alí-
neas f e h; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas “f”, “h” e “i”; (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 458, de 2009)

b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíne-
as f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos re-
quisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administra-

ção pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação, concessão de direito real de uso, lo-
cação ou permissão de uso de bens imóveis construídos 
e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais de interesse social, por órgãos 
ou entidades da administração pública especificamente 
criados para esse fim; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 
1994) (Vide Medida Provisória nº 292, de 2006) (Vide 
Medida Provisória nº 335, de 2006)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou permis-
são de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou enti-
dades da administração pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos 
da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

g) procedimentos de regularização fundiária de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
458, de 2009)

g) procedimentos de legitimação de posse de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos 
da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, con-
cessão de direito real de uso, locação ou permissão de 
uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local 
com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvi-
dos por órgãos ou entidades da administração pública; 
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União 
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limi-
te de quinze módulos fiscais ou mil e quinhentos hec-
tares, para fins de regularização fundiária, atendidos 
os requisitos legais; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 458, de 2009)

i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União 
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o li-
mite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e 
quinhentos hectares), para fins de regularização fun-
diária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei 
nº 11.952, de 2009)

II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e 
uso de interesse social, após avaliação de sua oportu-
nidade e conveniência sócio-econômica, relativamente 
à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre ór-
gãos ou entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas 
em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação per-
tinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados 
por órgãos ou entidades da Administração Pública, em 
virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública, sem 
utilização previsível por quem deles dispõe. 

§ 1o Os imóveis doados com base na alínea “b” 
do inciso I deste artigo, cessadas as razões que jus-
tificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da 
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. 

§ 2o A Administração poderá conceder direito real 
de uso de bens imóveis, dispensada licitação, quando 
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o uso se destina a outro órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública.

§ 2o A Administração também poderá conceder 
título de propriedade ou de direito real de uso de imó-
veis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se: 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – a pessoa física que, nos termos de lei, regu-
lamento ou ato normativo do órgão competente, haja 
implementado os requisitos mínimos de cultura e mo-
radia sobre área rural situada na região da Amazônia 
Legal, definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de 
outubro de 1966, superior à legalmente passível de 
legitimação de posse referida na alínea g do inciso I 
do caput deste artigo, atendidos os limites de área de-
finidos por ato normativo do Poder Executivo. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) (Regulamento)

II – a pessoa física que, nos termos da lei, re-
gulamento ou ato normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na região da Amazônia Legal, de-
finida no art. 1o, § 2o, inciso VI, da Lei no 4.771, de 22 
de setembro de 1965, superior a um módulo fiscal e 
limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde 
que não exceda mil e quinhentos hectares; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009)

II – a pessoa natural que, nos termos da lei, re-
gulamento ou ato normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) 
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, 
desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hec-
tares); (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

§ 2o-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do 
caput e do inciso II do § 2o deste artigo ficam dispen-
sadas de autorização legislativa, porém submetem-se 
aos seguintes condicionamentos: (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

§ 2o-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dis-
pensadas de autorização legislativa, porém submetem-
-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 458, de 2009)

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dis-
pensadas de autorização legislativa, porém submetem-
-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada 
pela Lei nº 11.952, de 2009)

I – aplicação exclusivamente às áreas em que a 
detenção por particular seja comprovadamente ante-

rior a 1o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

II – submissão aos demais requisitos e impedi-
mentos do regime legal e administrativo da destinação 
e da regularização fundiária de terras públicas; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.196, de 2005)

III – vedação de concessões para hipóteses de 
exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de 
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou 
administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 
e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – previsão de rescisão automática da conces-
são, dispensada notificação, em caso de declaração de 
utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo: 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – só se aplica a imóvel situado em zona rural, 
não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente 
a sua exploração mediante atividades agropecuárias; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) 
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; e (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos 
fiscais, vedada a dispensa de licitação para áreas su-
periores a esse limite; e (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 422, de 2008).

II – fica limitada a áreas de até quinze módu-
los fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos 
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº 
11.763, de 2008)

III – pode ser cumulada com o quantitativo de 
área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso 
I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II 
deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 
2008)

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta 
lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros 
de área remanescente ou resultante de obra pública, 
área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por 
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse 
não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta lei.

§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta 
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – a alienação aos proprietários de imóveis lin-
deiros de área remanescente ou resultante de obra 
pública, área esta que se tornar inaproveitável isola-
damente, por preço nunca inferior ao da avaliação e 
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desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor constante da alínea “a” do inciso II do 
art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – a alienação, aos legítimos possuidores dire-
tos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis 
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos 
anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados 
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e 
não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 4º A doação com encargo poderá ser licitada, 
e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato.

§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob 
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação 
no caso de interesse público devidamente justificado; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o 
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de 
financiamento, a cláusula de reversão e demais obriga-
ções serão garantidas por hipoteca em segundo grau 
em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados, 
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao 
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea “b” desta Lei, 
a Administração poderá permitir o leilão. (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007)

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à compro-
vação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) da avaliação.

Parágrafo único. Para a venda de bens móveis 
avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não 
superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea 
b desta lei, a Administração poderá permitir o leilão. 
(Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pú-
blica, cuja aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alie-
nados por ato da autoridade competente, observadas 
as seguintes regras:

I – avaliação dos bens alienáveis;
II – comprovação da necessidade ou utilidade 

da alienação;
III – adoção do procedimento licitatório.
III – adoção do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo II 
Da Licitação

Seção I 
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde 
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
impedirá a habilitação de interessados residentes ou 
sediados em outros locais.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi-
tais das concorrências e tomadas de preços, embora 
realizadas no local da repartição interessada, deverão 
ser publicados com antecedência, durante 3 (três) dias 
consecutivos, obrigatória e contemporaneamente:

I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão da Administração Pública Fe-
deral ou do Distrito Federal e, ainda, quando se tratar 
de obras, compras e serviços financiados parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidos por 
instituições federais;

II – no Diário Oficial do Estado onde será reali-
zada a obra ou serviço, quando se tratar de licitação 
de órgãos da Administração Estadual ou Municipal;

III – em pelo menos um jornal diário de grande 
circulação no Estado ou, se houver, no Município onde 
será realizada a obra ou serviço, podendo ainda a Ad-
ministração, para ambos os casos, conforme o vulto da 
concorrência, utilizar-se de outros meios de divulgação 
para ampliar a área de competição.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi-
tais das concorrências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizados no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com an-
tecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras 
financiadas parcial ou totalmente com recursos fede-
rais ou garantidas por instituições federais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Fe-
deral quando se tratar, respectivamente, de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III – em jornal diário de grande circulação no 
Estado e também, se houver, em jornal de circulação 
no Município ou na região onde será realizada a obra, 
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto 
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da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação 
para ampliar a área de competição. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do 
local em que os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre 
a licitação.

§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização do evento será: 

I – 30 (trinta) dias para a concorrência;
II – 45 (quarenta e cinco) dias para o concurso;
III – 15 (quinze) dias para a tomada de preços 

ou leilão;
IV – 45 (quarenta e cinco) dias para a licitação 

do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou quando 
o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade 
de empreitada integral;

V – 5 (cinco) dias úteis para o convite.
I – quarenta e cinco dias para: (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) concorrência, quando o contrato a ser cele-

brado contemplar o regime de empreitada integral ou 
quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “téc-
nica e preço”; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados 
na alínea “b” do inciso anterior; (Incluída pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do 
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; (Incluída pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

III – quinze dias para a tomada de preços, nos 
casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior, 
ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV – cinco dias úteis para convite. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo ante-
rior serão contados a partir da primeira publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde.

§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo an-
terior serão contados a partir da última publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Qualquer modificação no edital exige divul-
gação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requi-
sitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licita-
ção entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre inte-
ressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na correspon-
dente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho téc-
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao da avaliação.

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo 
na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, é 
vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na 
licitação imediatamente anterior realizada para objeto 
idêntico ou assemelhado.

§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 
de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 6o Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na 
praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada 
novo convite, realizado para objeto idêntico ou asse-
melhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais 
um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Quando, por limitações do mercado ou ma-
nifesto desinteresse dos convidados, for impossível a 
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no 
§ 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser 
devidamente justificadas no processo, sob pena de 
repetição do convite. 

§ 8o É vedada a criação de outras modalidades 
de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. 

§ 9o Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a 
administração somente poderá exigir do licitante não 
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, 
que comprovem habilitação compatível com o objeto 
da licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Art. 23. As modalidades de licitação a que se re-
ferem os incisos I a III do artigo anterior serão deter-
minadas em função dos seguintes limites, tendo em 
vista o valor estimado da contratação: 

I – para obras e serviços de engenharia:
a) convite – até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões 

de cruzeiros);
b) tomada de preços – até Cr$ 1.000.000.000,00 

(hum bilhão de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 1.000.000.000,00 

(hum bilhão de cruzeiros);
II – para compras e serviços não referidos no 

inciso anterior:
a) convite – até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 

milhões de cruzeiros);
b) tomada de preços – até Cr$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de cruzeiros).
I – para obras e serviços de engenharia: (Reda-

ção dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 

mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

II – para compras e serviços não referidos no inci-
so anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços – até R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

§ 1º Para os Municípios, bem como para os ór-
gãos e entidades a eles subordinados, aplicam-se os 
seguintes limites em relação aos valores indicados no 
caput deste artigo e nos incisos I e II do art. 24 desta lei:

I – 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indi-
cados, quando a população do município não exceder 
a 20.000 (vinte mil) habitantes;

II – 50% (cinqüenta por cento) dos valores indica-
dos, quando a população do município se situar entre 
20.001 (vinte mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes;

III – 75% (setenta e cinco por cento) dos valores 
indicados, quando a população do município se situar 
entre 100.001 (cem mil e um) e 500.000 (quinhentos 
mil) habitantes;

IV – 100% (cem por cento) dos valores indicados, 
quando a população do município exceder a 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, adotar-se-
-á como parâmetro o número de habitantes em cada 
município segundo os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação 
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, na 
compra ou alienação de bens imóveis, nas conces-
sões de direito real de uso, bem como nas licitações 
internacionais, admitida, neste último caso, a tomada 
de preços, desde que o órgão ou entidade disponha 
de cadastro internacional de fornecedores e sejam 
observados os limites deste artigo.

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quan-
tas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor apro-
veitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o Na execução de obras e serviços e nas com-
pras de bens, parceladas nos termos do parágrafo 
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 
serviço ou compra, há de corresponder licitação dis-
tinta, preservada a modalidade pertinente para a exe-
cução do objeto em licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 3o A concorrência é a modalidade de licita-
ção cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 
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tanto na compra ou alienação de bens imóveis, res-
salvado o disposto no art. 19, como nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações internacionais, 
admitindo-se neste último caso, observados os limites 
deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de forne-
cedores ou o convite, quando não houver fornecedor 
do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 4o Nos casos em que couber convite, a Admi-
nistração poderá utilizar a tomada de preços e, em 
qualquer caso, a concorrência.

§ 5º É vedada a utilização da modalidade convite 
ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras 
ou serviços da mesma natureza que possam ser re-
alizados simultânea ou sucessivamente, sempre que 
o somatório de seus valores caracterizar o caso de 
tomada de preços ou concorrência, respectivamente, 
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa da-
quela do executor da obra ou serviço.

§ 5o É vedada a utilização da modalidade “convite” 
ou “tomada de preços”, conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras 
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar 
o caso de “tomada de preços” ou “concorrência”, res-
pectivamente, nos termos deste artigo, exceto para 
as parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de especiali-
dade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o As organizações industriais da Administra-
ção Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste 
artigo também para suas compras e serviços em ge-
ral, desde que para a aquisição de materiais aplicados 
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos pertencentes à União. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou com-
plexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mí-
nimo para preservar a economia de escala. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á 
o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo 
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, 

e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído 
pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 24. É dispensável a licitação: 
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda de obras e serviços da mesma natureza que 
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até cinco por cento do limite previsto na alínea a do 
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor 
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as par-
celas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
secutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
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da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos 
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta 
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudica-
ção direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços;  
(Vide § 3º do art. 48)

VIII – quando a operação envolver exclusivamen-
te pessoas jurídicas de direito público interno, exceto 
se houver empresas privadas ou de economia mista 
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou 
serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

IX – quando houver possibilidade de comprome-
timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao serviço público, cujas necessidades de instalação 
e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, se-
gundo avaliação prévia;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avalia-
ção prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras eventuais de gêneros alimen-
tícios perecíveis, em centro de abastecimento ou simi-
lar, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII – na contratação de instituição nacional sem 
fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutaria-

mente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimen-
to institucional, científico ou tecnológico, desde que a 
pretensa contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional;

XIV – para a aquisição de bens ou serviços por 
intermédio de organização internacional, desde que o 
Brasil seja membro e nos termos de acordo específi-
co, quando as condições ofertadas forem manifesta-
damente vantajosas para o Poder Público;

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para presta-
ção de serviços de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por órgãos ou entidades que 
integrem a Administração Pública, criados para esse 
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
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previsto na alínea “a” do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou 
outras instituições de fomento a pesquisa credencia-
das pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XXI – para a aquisição de bens e insumos destina-
dos exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesqui-
sa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

XXII – na contratação do fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica com concessionário, permis-
sionário ou autorizado, segundo as normas da legis-
lação específica;(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas sub-
sidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação 
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o pratica-
do no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fo-
mento para a transferência de tecnologia e para o li-
cenciamento de direito de uso ou de exploração de 
criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de progra-
ma com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autoriza-
do em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamen-
to e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fí-
sicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela 
Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII – (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de 
serviços para atender aos contingentes militares das 
Forças Singulares brasileiras empregadas em opera-
ções de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído 
pela Lei nº 11.783, de 2008).

XXX – na contratação de instituição ou organi-
zação, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, 
para a prestação de serviços de assistência técnica 
e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei fede-
ral. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)
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Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento) 
para compras, obras e serviços contratados por so-
ciedade de economia mista e empresa pública, bem 
assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1o Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho ante-
rior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV 
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamen-
to previsto no final do § 2º do art. 8º desta lei deverão 
ser comunicados dentro de 3 (três) dias à autoridade 

superior para ratificação e publicação na imprensa 
oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condição de 
eficácia dos atos.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamen-
te justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser comu-
nicados dentro de três dias à autoridade superior para 
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo 
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do pará-
grafo único do art. 8o, deverão ser comunicados dentro 
de três dias a autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, 
como condição para eficácia dos atos. (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do pa-
rágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comuni-
cados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste ar-
tigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou ca-
lamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Seção II 
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-
-se-á dos interessados, exclusivamente, documenta-
ção relativa a:

I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal. 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação 

dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
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V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 
nº 9.854, de 1999)

Art. 28. A documentação relativa à habilitação 
jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I – cédula de identidade; 
II – registro comercial, no caso de empresa in-

dividual; 
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

V – decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcio-
namento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade 
fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 

II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compatível com o objeto contratual; 

III – prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei.

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresenta-
ção de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído 
pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:

I – registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

II – comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em característi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a rea-
lização do objeto da licitação, bem como da qualifica-
ção de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos;

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, 
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obriga-
ções objeto da licitação;

IV – prova de atendimento de requisitos previstos 
em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inci-
so II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela entidade profissional 
competente, limitadas as exigências a:

a) quanto à capacitação técnico-profissional: 
comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data da licitação, profissional de ní-
vel superior detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente 
às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quanti-
dades mínimas ou prazos máximos;

b) (VETADO)
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso 

II do “caput” deste artigo, no caso das licitações per-
tinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades pro-
fissionais competentes, limitadas as exigências a: (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – capacitação técnico-profissional: comprovação 
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de respon-
sabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusi-
vamente às parcelas de maior relevância e valor sig-
nificativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou 

de valor significativo, mencionadas no parágrafo an-
terior, serão prévia e objetivamente definidas no ins-
trumento convocatório.

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de 
valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, 
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a partici-
pação na licitação.

§ 6o As exigências mínimas relativas a instala-
ções de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da de-
claração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia.

§ 7o (VETADO)
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
I – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de 

grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 
Administração exigir dos licitantes a metodologia de 
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceita-
ção ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade 
técnica aquela que envolva alta especialização, como 
fator de extrema relevância para garantir a execução 
do objeto a ser contratado, ou que possa comprome-
ter a continuidade da prestação de serviços públicos 
essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para 
fins de comprovação da capacitação técnico-profissio-
nal de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admi-
tindo-se a substituição por profissionais de experiên-

cia equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira limitar-se-á a:

I – balanço patrimonial e demonstrações contá-
beis do último exercício social, já exigíveis e apresen-
tados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atu-
alizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II – certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física;

III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no “caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limita-
da a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 
da contratação.

§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à de-
monstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato.

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à de-
monstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de faturamento anterior, índices de 
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 2o A Administração, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços, poderá es-
tabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 
56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio 
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá 
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativa-
mente à data da apresentação da proposta, na forma 
da lei, admitida a atualização para esta data através 
de índices oficiais.

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
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disponibilidade financeira, calculada esta em função 
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação. 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira 
da empresa será feita de forma objetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previstos no edital e de-
vidamente justificados no processo administrativo que 
tenha dado início ao processo licitatório.

§ 5o A comprovação de boa situação financeira 
da empresa será feita de forma objetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previstos no edital e de-
vidamente justificados no processo administrativo da 
licitação que tenha dado início ao certame licitatório, 
vedada a exigência de índices e valores não usual-
mente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 6o (VETADO)
§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, 
ou publicação em órgão de imprensa oficial.

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 
poderão ser apresentados em original, por qualquer pro-
cesso de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da im-
prensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28 
a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em 
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento 
de bens para pronta entrega e leilão.

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se 
refere o § 1º do art. 36 substitui os documentos enume-
rados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam 
os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a decla-
rar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante 
da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta lei.

§ 2o O certificado de registro cadastral a que se 
refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos enu-
merados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de con-
sulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a 
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3o A documentação referida neste artigo po-
derá ser substituída por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 

edital e o registro tenha sido feito em obediência ao 
disposto nesta Lei.

§ 4o As empresas estrangeiras que não funcio-
nem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas 
licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, auten-
ticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 
tradutor juramentado, devendo ter representação legal 
no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente. 

§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que tra-
ta este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolu-
mentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 
quando solicitado, com os seus elementos constituti-
vos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida.

§ 6o O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do 
art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações 
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento 
concedido por organismo financeiro internacional de 
que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 
cooperação, nem nos casos de contratação com em-
presa estrangeira, para a compra de equipamentos 
fabricados e entregues no exterior, desde que para 
este caso tenha havido prévia autorização do Chefe 
do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de 
bens e serviços realizada por unidades administrativas 
com sede no exterior.

Art. 33. Quando permitida na licitação a partici-
pação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas:

I – comprovação do compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, subscrito pe-
los consorciados;

II – indicação da empresa responsável pelo con-
sórcio que deverá atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital;

III – apresentação dos documentos exigidos nos 
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o so-
matório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o soma-
tório dos valores de cada consorciado, na proporção 
de sua respectiva participação, podendo a Administra-
ção estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para 
licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV – impedimento de participação de empresa 
consorciada, na mesma licitação, através de mais de 
um consórcio ou isoladamente;
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V – responsabilidade solidária dos integrantes 
pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e 
estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II 
deste artigo.

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promo-
ver, antes da celebração do contrato, a constituição e 
o registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo.

Seção III 
Dos Registros Cadastrais

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e enti-
dades da Administração Pública que realizem freqüen-
temente licitações manterão registros cadastrais para 
efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos 
por, no máximo, um ano. (Regulamento)

§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamen-
te divulgado e deverá estar permanentemente aberto 
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele res-
ponsável a proceder, no mínimo anualmente, através 
da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento 
público para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados.

§ 2o É facultado às unidades administrativas utili-
zarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública.

Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou 
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 
fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências do art. 27 desta Lei.

Art. 36. Os inscritos serão classificados por ca-
tegorias, tendo-se em vista sua especialização, sub-
divididas em grupos, segundo a qualificação técnica 
e econômica avaliada pelos elementos constantes da 
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado, re-
novável sempre que atualizarem o registro. 

§ 2o A atuação do licitante no cumprimento de 
obrigações assumidas será anotada no respectivo re-
gistro cadastral.

Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, 
suspenso ou cancelado o registro do inscrito que dei-
xar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou 
as estabelecidas para classificação cadastral.

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será inicia-
do com a abertura de processo administrativo, devi-
damente autuado, protocolado e numerado, contendo 

a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente:

I – edital ou convite e respectivos anexos, quan-
do for o caso;

II – comprovante das publicações do edital re-
sumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega 
do convite;

III – ato de designação da comissão de licitação, 
do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável 
pelo convite; 

IV – original das propostas e dos documentos 
que as instruírem;

V – atas, relatórios e deliberações da Comissão 
Julgadora;

VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos so-
bre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

VII – atos de adjudicação do objeto da licitação 
e da sua homologação;

VIII – recursos eventualmente apresentados pe-
los licitantes e respectivas manifestações e decisões;

IX – despacho de anulação ou de revogação da 
licitação, quando for o caso, fundamentado circuns-
tanciadamente; 

X – termo de contrato ou instrumento equivalen-
te, conforme o caso;

XI – outros comprovantes de publicações;
XII – demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas dos editais de licita-

ção, bem como as dos contratos, acordos, convênios 
ou ajustes devem ser previamente examinadas e apro-
vadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade 
responsável pela licitação.

Parágrafo único. As minutas de editais de lici-
tação, bem como as dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma 
licitação ou para um conjunto de licitações simultâ-
neas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o 
limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, 
o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, 
com uma audiência pública concedida pela autoridade 
responsável com antecedência mínima de 15 (quin-
ze) dias úteis da data prevista para a publicação do 
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 
acesso e direito a todas as informações pertinentes e 
a se manifestar todos os interessados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, bem 
como para os do § 5º do art. 23 e do inciso I do art. 
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24 desta lei, consideram-se licitações simultâneas ou 
sucessivas aquelas com objeto semelhante, sendo li-
citações simultâneas aquelas com realização previs-
ta para intervalos não superiores a 30 (trinta) dias e 
licitações sucessivas aquelas em que o edital subse-
qüente tenha uma data anterior a 120 (cento e vinte) 
dias após o término das obrigações previstas na lici-
tação antecedente.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consi-
deram-se licitações simultâneas aquelas com objetos 
similares e com realização prevista para intervalos não 
superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas 
em que, também com objetos similares, o edital sub-
seqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias 
após o término do contrato resultante da licitação an-
tecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número 
de ordem em série anual, o nome da repartição inte-
ressada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebi-
mento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigato-
riamente, o seguinte:

I – objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara;

II – prazo e condições para assinatura do contrato 
ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 
desta Lei, para execução do contrato e para entrega 
do objeto da licitação;

III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquiri-

do o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da 

publicação do edital de licitação e o local onde possa 
ser examinado e adquirido;

VI – condições para participação na licitação, em 
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma 
de apresentação das propostas;

VII – critério para julgamento, com disposições 
claras e parâmetros objetivos;

VIII – locais, horários e códigos de acesso dos 
meios de comunicação à distância em que serão for-
necidos elementos, informações e esclarecimentos re-
lativos à licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX – condições equivalentes de pagamento entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licita-
ções internacionais;

X – o critério de aceitabilidade dos preços unitá-
rios e global, conforme o caso;

X – critério de aceitabilidade dos preços unitários 
e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços 

mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

X – o critério de aceitabilidade dos preços unitá-
rio e global, conforme o caso, permitida a fixação de 
preços máximos e vedados a fixação de preços mí-
nimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o dispossto 
nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação do custo de produção, admitida a adoção de 
índices específicos ou setoriais, desde a data da pro-
posta ou do orçamento a que esta se referir até a data 
do adimplemento de cada parcela;

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a ado-
ção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orça-
mento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

XII – (VETADO)
XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
XIII – limites para pagamento de instalação e 

mobilização para execução de obras ou serviços que 
serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento em relação à data final a 

cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, 

contado a partir da data final do período de adimple-
mento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por pe-
ríodo, em conformidade com a disponibilidade de re-
cursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, desde a data a ser definida nos termos da 
alínea a deste inciso até a data do efetivo pagamento;

c) critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, desde a data final do período de adim-
plemento de cada parcela até a data do efetivo pa-
gamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) compensações financeiras e penalizações, por 
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais anteci-
pações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos pre-

vistos nesta Lei;
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XVI – condições de recebimento do objeto da 
licitação;

XVII – outras indicações específicas ou peculia-
res da licitação.

§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubri-
cado em todas as folhas e assinado pela autoridade 
que o expedir, permanecendo no processo de licita-
ção, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, 
para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo 
parte integrante:

I – o projeto básico e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos;

II – demonstrativo do orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e custos unitários;

II – orçamento estimado em planilhas de quanti-
tativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor;

IV – as especificações complementares e as nor-
mas de execução pertinentes à licitação. 

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-
-se como adimplemento da obrigação contratual a pres-
tação do serviço, a realização da obra, a entrega do 
bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro 
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a 
emissão de documento de cobrança.

§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim 
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta 
dias da data prevista para apresentação da proposta, 
poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – a atualização financeira a que se refere a alí-
nea “c” do inciso XIV deste artigo, correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento 
e a prevista para o pagamento, desde que não supe-
rior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 41. A Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha es-
tritamente vinculada.

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos enve-
lopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a Administração o licitante 

que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, 
depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 
a abertura dos envelopes com as propostas em convi-
te, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo lici-
tante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão 
do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacio-
nal, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior e atender às exigên-
cias dos órgãos competentes.

§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro 
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o po-
derá fazer o licitante brasileiro.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira à taxa de câmbio vigente na data do efetivo 
pagamento.

§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediata-
mente anterior à data do efetivo pagamento. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o As garantias de pagamento ao licitante bra-
sileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao lici-
tante estrangeiro.

§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as pro-
postas apresentadas por licitantes estrangeiros serão 
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos 
tributos que oneram exclusivamente os licitantes bra-
sileiros quanto à operação final de venda.

§ 5º Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan-
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas na respectiva licitação, mantidos os prin-
cípios basilares desta lei, as normas e procedimentos 
daquelas entidades e as condições decorrentes de 
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acordos, protocolos, convenções ou tratados interna-
cionais aprovados pelo Congresso Nacional.

§ 5o Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan-
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Na-
cional, bem como as normas e procedimentos daquelas 
entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, o qual 
poderá contemplar, além do preço, outros fatores de 
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não 
conflitem com o princípio do julgamento objetivo e se-
jam objeto de despacho motivado do órgão executor 
do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para 
entrega no mesmo local de destino.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos: 

I – abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação relativa à habilitação dos concorrentes, e 
sua apreciação;

II – devolução dos envelopes fechados aos con-
correntes inabilitados, contendo as respectivas pro-
postas, desde que não tenha havido recurso ou após 
sua denegação;

III – abertura dos envelopes contendo as propos-
tas dos concorrentes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha 
havido desistência expressa, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos;

IV – verificação da conformidade de cada pro-
posta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços correntes no mercado ou fixados por 
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas des-
conformes ou incompatíveis; 

V – julgamento e classificação das propostas 
de acordo com os critérios de avaliação constantes 
do edital;

VI – deliberação da autoridade competente quanto 
à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

§ 1o A abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação para habilitação e as propostas será reali-
zada sempre em ato público previamente designado, 

do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2o Todos os documentos e propostas serão ru-
bricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade su-
perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar ori-
ginariamente da proposta. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concor-
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
mada de preços e ao convite, facultada, quanto a este 
último, a publicação na imprensa oficial.

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concor-
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
mada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos con-
correntes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso 
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos superve-
nientes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desis-
tência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão 
levará em consideração os critérios objetivos definidos 
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reserva-
do que possa ainda que indiretamente elidir o princípio 
da igualdade entre os licitantes. 

§ 2o Não se considerará qualquer oferta de van-
tagem não prevista no edital ou no convite, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes.

§ 3º Não se admitirá proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior se aplica 
também a propostas que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importação de insumos de qualquer nature-
za, adotando-se, como referência, os mercados nos 
países de origem.

§ 3o Não se admitirá proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
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e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
também às propostas que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importações de qualquer natureza.(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 45. O julgamento das propostas será objeti-
vo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusi-
vamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1º Para efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação para obras, serviços e compras, exceto nas 
modalidades de concurso e leilão:

§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 
de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – a de menor preço – quando o critério de sele-
ção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar 
a proposta de acordo com as especificações do edital 
ou convite e ofertar o menor preço; 

II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço.
IV – a de maior lance ou oferta – nos casos de 

alienção de bens ou concessão de direito real de uso. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o No caso de empate entre duas ou mais pro-
postas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o 
desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§ 3º No caso da licitação do tipo menor preço, 
entre os licitantes considerados qualificados a classi-
ficação se fará pela ordem crescente dos preços pro-
postos e aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate, 
exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Para contratação de bens e serviços de in-
formática, a Administração Pública observará o dis-
posto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 
1991, levando em conta, com a adoção da licitação de 
técnica e preço, os fatores especificados em seu § 2º.

§ 3o No caso da licitação do tipo “menor preço”, 
entre os licitantes considerados qualificados a clas-
sificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusi-

vamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Para contratação de bens e serviços de in-
formática, a administração observará o disposto no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando 
em conta os fatores especificados em seu parágra-
fo 2o e adotando obrigatoriamento o tipo de licitação 
“técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo 
de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de lici-
tação não previstos neste artigo. 

§ 6o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão 
selecionadas tantas propostas quantas necessárias 
até que se atinja a quantidade demandada na licitação. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou 
técnica e preço serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fisca-
lização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral, e, em particular, para a elabora-
ção de estudos técnicos preliminares e projetos bási-
cos e executivos.

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou 
“técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fisca-
lização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos 
e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o Nas licitações do tipo “melhor técnica” será 
adotado o seguinte procedimento claramente explici-
tado no instrumento convocatório, o qual fixará o pre-
ço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I – serão abertos os envelopes contendo as pro-
postas técnicas exclusivamente dos licitantes previa-
mente qualificados e feita então a avaliação e classi-
ficação destas propostas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos 
com clareza e objetividade no instrumento convoca-
tório e que considerem a capacitação e a experiência 
do proponente, a qualidade técnica da proposta, com-
preendendo metodologia, organização, tecnologias e 
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, 
e a qualificação das equipes técnicas a serem mobili-
zadas para a sua execução;

II – uma vez classificadas as propostas técnicas, 
proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos 
licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida no instrumento convocatório e à nego-
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ciação das condições propostas, com a proponente 
melhor classificada, com base nos orçamentos deta-
lhados apresentados e respectivos preços unitários e 
tendo como referência o limite representado pela pro-
posta de menor preço entre os licitantes que obtiveram 
a valorização mínima;

III – no caso de impasse na negociação anterior, 
procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, 
com os demais proponentes, pela ordem de classifica-
ção, até a consecução de acordo para a contratação;

IV – as propostas de preços serão devolvidas 
intactas aos licitantes que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima 
estabelecida para a proposta técnica.

§ 2o Nas licitações do tipo “técnica e preço” será 
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo an-
terior, o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório:

I – será feita a avaliação e a valorização das pro-
postas de preços, de acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento convocatório;

II – a classificação dos proponentes far-se-á de 
acordo com a média ponderada das valorizações das 
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pe-
sos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação pre-
vistos neste artigo poderão ser adotados, por autori-
zação expressa e mediante justificativa circunstancia-
da da maior autoridade da Administração promotora 
constante do ato convocatório, para fornecimento de 
bens e execução de obras ou prestação de serviços 
de grande vulto majoritariamente dependentes de tec-
nologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qua-
lificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 
soluções alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre 
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios 
objetivamente fixados no ato convocatório. 

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 47. Nas licitações para a execução de obras 

e serviços, quando for adotada a modalidade de exe-
cução de empreitada por preço global, a Administração 
deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, 
todos os elementos e informações necessários para 
que os licitantes possam elaborar suas propostas de 
preços com total e completo conhecimento do objeto 
da licitação.

Art. 48. Serão desclassificadas:
I – as propostas que não atendam às exigências 

do ato convocatório da licitação;

II – as propostas com preços excessivos ou ma-
nifestamente inexeqüíveis.

Parágrafo único. Quando todas as propostas fo-
rem desclassificadas, a Administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apre-
sentação de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo.

II – propostas com valor global superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüi-
veis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade através de documen-
tação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem 
inabilitados ou todas as propostas forem desclassifi-
cadas, a administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste 
artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no 
caso de licitações de menor preço para obras e servi-
ços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos se-
guintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orça-
do pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do pa-
rágrafo anterior cujo valor global da proposta for infe-
rior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a as-
sinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 
dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, 
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. (Inclu-
ído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados 
ou todas as propostas forem desclassificadas, a admi-
nistração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução 
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deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

Art. 49. A autoridade competente para a apro-
vação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, per-
tinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por 
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indeni-
zar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
59 desta Lei.

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz 
à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 59 desta Lei.

§ 3o No caso de desfazimento do processo licita-
tório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos 
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação. 

Art. 50. A Administração não poderá celebrar o 
contrato com preterição da ordem de classificação das 
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento 
licitatório, sob pena de nulidade. 

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em re-
gistro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as 
propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) mem-
bros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qua-
lificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades adminis-
trativas e em face da exigüidade de pessoal disponí-
vel, poderá ser substituída por servidor formalmente 
designado pela autoridade competente. 

§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos 
de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento, será integrada por profissionais legal-
mente habilitados no caso de obras, serviços ou aqui-
sição de equipamentos.

§ 3o Os membros das Comissões de licitação res-
ponderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela Comissão, salvo se posição individual divergente 
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

§ 4o A investidura dos membros das Comissões 
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a 
mesma comissão no período subseqüente.

§ 5o No caso de concurso, o julgamento será fei-
to por uma comissão especial integrada por pessoas 
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da 
matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52. O concurso a que se refere o § 4o do art. 
22 desta Lei deve ser precedido de regulamento pró-
prio, a ser obtido pelos interessados no local indicado 
no edital.

§ 1o O regulamento deverá indicar:
I – a qualificação exigida dos participantes;
II – as diretrizes e a forma de apresentação do 

trabalho;
III – as condições de realização do concurso e 

os prêmios a serem concedidos.
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor de-

verá autorizar a Administração a executá-lo quando 
julgar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro 
oficial ou a servidor designado pela Administração, 
procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente 
avaliado pela Administração para fixação do preço mí-
nimo de arrematação.

§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou 
no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% 
(cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva 
ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues 
ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do 
restante no prazo estipulado no edital de convocação, 
sob pena de perder em favor da Administração o valor 
já recolhido.

§ 3º O edital de leilão deve ser amplamente di-
vulgado, principalmente no município em que se vai 
realizar.

§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da 
parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro 
horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divul-
gado, principalmente no município em que se realizará. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo III 
Dos Contratos

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 54. Os contratos administrativos de que tra-
ta esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple-
tivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza 
e precisão as condições para sua execução, expres-
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sas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-
trato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento; 

IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, du-
rante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1o (VETADO)
§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administra-

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 
desta Lei.

§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 

da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em 
cada caso, e desde que prevista no instrumento convo-
catório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1º São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro, em títulos de dívida pú-

blica ou fidejussória;
II – (VETADO).
III – fiança bancária.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das se-

guintes modalidades de garantia: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

I – caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II – seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 8.6.94)

§ 2º As garantias a que se referem os incisos I 
e III do parágrafo anterior, quando exigidas, não ex-
cederão a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste arti-
go não excederá a cinco por cento do valor do contra-
to e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º(VETADO)
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 
riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra-
vés de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia previsto no parágrafo 
anterior poderá ser elevado para até dez por cento do 
valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

§ 4o A garantia prestada pelo contratado será 
liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o Nos casos de contratos que importem na 
entrega de bens pela Administração, dos quais o con-
tratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá 
ser acrescido o valor desses bens.
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta 
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam contem-
plados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, 
os quais poderão ser prorrogados se houver interesse 
da Administração e desde que isso tenha sido previsto 
no ato convocatório;

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, os quais poderão ter a sua duração 
estendida por igual período;

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que deverão ter a sua duração di-
mensionada com vistas à obtenção de preços e con-
dições mais vantajosas para a administração, limitada 
a duração a sessenta meses. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que poderão ter a sua duração pror-
rogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a administração, limitada a sessenta meses; (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – (VETADO)
III – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização 

de programas de informática, podendo a duração es-
tender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato. 

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter 
vigência por até cento e vinte meses, caso haja inte-
resse da administração. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 495, de 2010)

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão 
ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso 
haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão e de entrega admitem prorrogação, man-
tidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devi-
damente autuados em processo:

I – alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração;

II – superveniência de fato excepcional ou impre-
visível, estranho à vontade das partes, que altere fun-
damentalmente as condições de execução do contrato;

III – interrupção da execução do contrato ou dimi-
nuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração;

IV – aumento das quantidades inicialmente pre-
vistas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V – impedimento de execução do contrato por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providências a cargo 
da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento 
ou retardamento na execução do contrato, sem pre-
juízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justi-
ficada por escrito e previamente autorizada pela auto-
ridade competente para celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justi-
ficado e mediante autorização da autoridade superior, 
o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 58. O regime jurídico dos contratos adminis-
trativos instituído por esta Lei confere à Administração, 
em relação a eles, a prerrogativa de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, res-
peitados os direitos do contratado;

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos es-
pecificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução 

total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e ser-
viços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipó-
tese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e mo-
netárias dos contratos administrativos não poderão 
ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláu-
sulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato ad-
ministrativo opera retroativamente impedindo os efei-
tos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Admi-
nistração do dever de indenizar o contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for decla-
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rada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se 
a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II 
Da Formalização dos Contratos

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão 
lavrados nas repartições interessadas, as quais mante-
rão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumen-
to lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se 
cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o con-
trato verbal com a Administração, salvo o de peque-
nas compras de pronto pagamento, assim entendidas 
aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do 
limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta 
Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes 
das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do pro-
cesso da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, 
a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 
cláusulas contratuais. 

§ 1º A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração na mesma data de 
sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO)
Parágrafo único. A publicação resumida do ins-

trumento de contrato ou de seus aditamentos na im-
prensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatu-
ra, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório 
nos casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre-
ços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em 
que a Administração puder substituí-lo por outros ins-
trumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou or-
dem de execução de serviço. 

§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre 
o edital ou ato convocatório da licitação.

§ 2º Em carta contrato, nota de empenho de des-
pesa, autorização de compra, ordem de execução de 
serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 56 desta lei.

§ 2o Em “carta contrato”, “nota de empenho de 
despesa”, “autorização de compra”, “ordem de execução 
de serviço” ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 
desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I – aos contratos de seguro, de financiamento, de 
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, 
por norma de direito privado;

II – aos contratos em que a Administração for 
parte como usuária de serviço público.

§ 4o É dispensável o “termo de contrato” e facul-
tada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos 
casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações 
futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhe-
cimento dos termos do contrato e do respectivo pro-
cesso licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção 
de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emo-
lumentos devidos.

Art. 64. A Administração convocará regularmente 
o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 desta Lei.

§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorroga-
do uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2o É facultado à Administração, quando o convo-
cado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual pra-
zo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 desta Lei.

§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da 
entrega das propostas, sem convocação para a con-
tratação, ficam os licitantes liberados dos compromis-
sos assumidos.
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Seção III 
Da Alteração dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei pode-
rão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor 
contratual em decorrência de acréscimo ou diminui-
ção quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei;

II – por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garan-

tia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime 

de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma 
de pagamento, por imposição de circunstâncias su-
pervenientes, mantido o valor inicial atualizado, ve-
dada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço; 

d) (VETADO).
d) para restabelecer a relação que as partes pac-

tuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da administração para a justa remune-
ração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevi-
síveis, ou previsíveis porém de conseqüências incal-
culáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso for-
tuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder os limites estabelecidos no parágrafo ante-
rior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – as supressões resultantes de acordo celebra-
do entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

§ 3o Se no contrato não houverem sido contem-
plados preços unitários para obras ou serviços, esses 
serão fixados mediante acordo entre as partes, res-
peitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou 
serviços, se o contratado já houver adquirido os mate-
riais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser 
pagos pela Administração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente corri-
gidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados.

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais cria-
dos, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data 
da apresentação da proposta, de comprovada reper-
cussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato 
que aumente os encargos do contratado, a Administra-
ção deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.

§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face 

ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações finan-
ceiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamen-
tárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a cele-
bração de aditamento. 

Seção IV  
Da Execução dos Contratos

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente 
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acom-
panhada e fiscalizada por um representante da Admi-
nistração especialmente designado, permitida a con-
tratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O representante da Administração anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for neces-
sário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2o As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser 
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solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, 
para representá-lo na execução do contrato.

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fis-
calização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado, com refe-
rência aos encargos estabelecidos neste artigo, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração poderá exigir, também, se-
guro para garantia de pessoas e bens, devendo essa 
exigência constar do edital da licitação ou do convite.

§ 1o A inadimplência do contratado, com referên-
cia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2o A Administração Pública responde solidaria-
mente com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, pode-
rá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, 
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será 
recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quin-
ze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão de-
signada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, obser-
vado o disposto no art. 69 desta Lei;

II – em se tratando de compras ou de locação 
de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior ve-
rificação da conformidade do material com a especi-
ficação;

b) definitivamente, após a verificação da qualida-
de e quantidade do material e conseqüente aceitação.

§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos 
de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante ter-
mo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não 
exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran-
ça da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites es-
tabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea “b” do inci-
so I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noven-
ta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e previstos no edital. 

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou 
a verificação a que se refere este artigo não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos 
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde 
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 
anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos seguintes casos:

I – gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até o previsto no 

art. 23, inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se 
componham de aparelhos, equipamentos e instalações 
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o rece-
bimento será feito mediante recibo.

Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes 
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, 
testes e demais provas exigidos por normas técnicas 
oficiais para a boa execução do objeto do contrato cor-
rem por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato.

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as conseqüências contra-
tuais e as previstas em lei ou regulamento.
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Art. 78. Constituem motivo para rescisão do con-
trato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;

II – o cumprimento irregular de cláusulas contra-
tuais, especificações, projetos e prazos;

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da con-
clusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados;

IV – o atraso injustificado no início da obra, ser-
viço ou fornecimento;

V – a paralisação da obra, do serviço ou do for-
necimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;

VI – a subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato; 

VII – o desatendimento das determinações re-
gulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 des-
ta Lei;

IX – a decretação de falência ou a instauração 
de insolvência civil;

X – a dissolução da sociedade ou o falecimento 
do contratado;

XI – a alteração social ou a modificação da fina-
lidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;

XIII – a supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
§ 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem 
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cen-
to e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ain-
da por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada 
a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 
pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas des-
tes, já recebidos ou executados, salvo em caso de ca-
lamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação;

XVI – a não liberação, por parte da Administra-
ção, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 
como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto;

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da exe-
cução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual 
serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V 
do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo anterior;

II – amigável, por acordo entre as partes, redu-
zida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração;

III – judicial, nos termos da legislação;
IV – (VETADO)
IV – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá 

ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente.

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos 
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja cul-
pa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a:

I – devolução de garantia;
II – pagamentos devidos pela execução do con-

trato até a data da rescisão;
III – pagamento do custo da desmobilização.
§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)



14196 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do arti-
go anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I – assunção imediata do objeto do contrato, no 
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregados na exe-
cução do contrato, necessários à sua continuidade, na 
forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para ressar-
cimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato 
até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos inci-
sos I e II deste artigo fica a critério da Administração, 
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 
execução direta ou indireta.

§ 2o É permitido à Administração, no caso de 
concordata do contratado, manter o contrato, poden-
do assumir o controle de determinadas atividades de 
serviços essenciais.

§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato 
deverá ser precedido de autorização expressa do Mi-
nistro de Estado competente, ou Secretário Estadual 
ou Municipal, conforme o caso.

§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo 
anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar 
a medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV 
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Ad-
ministração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades le-
galmente estabelecidas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, 
§ 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudica-
tário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

Art. 82. Os agentes administrativos que pratica-
rem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou 
visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se 

às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos 
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal que seu ato ensejar.

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que 
simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quan-
do servidores públicos, além das sanções penais, à 
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor público, para os 
fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que tran-
sitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 
emprego público. 

§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins 
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, assim consideradas, além das 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, as demais entidades sob controle, direto 
ou indireto, do Poder Público. 

§ 2o A pena imposta será acrescida da terça par-
te, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei 
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função 
de confiança em órgão da Administração direta, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista, 
fundação pública, ou outra entidade controlada direta 
ou indiretamente pelo Poder Público. 

Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei 
pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e res-
pectivas autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações públicas, e quaisquer 
outras entidades sob seu controle direto ou indireto. 

Seção II 
Das Sanções Administrativas

Art. 86. O atraso injustificado na execução do con-
trato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede 
que a Administração rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia do res-
pectivo contratado. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a qual será descon-
tada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contra-
to a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência;
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II – multa, na forma prevista no instrumento con-
vocatório ou no contrato;

III – suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Adminis-
tração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste 
artigo é de competência exclusiva do Ministro de Es-
tado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso, facultada a defesa do interessado no respec-
tivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e 
IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas 
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos regidos por esta Lei:

I – tenham sofrido condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no reco-
lhimento de quaisquer tributos;

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frus-
trar os objetivos da licitação;

III – demonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos ilí-
citos praticados.

Seção III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 

ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa 
à instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatório, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de 
sua apresentação:

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatário, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ain-
da, pagar fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem inde-
vida ou se beneficia, injustamente, das modificações 
ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada 
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa. 
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Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I – elevando arbitrariamente os preços; 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mer-

cadoria falsificada ou deteriorada; 
III – entregando uma mercadoria por outra; 
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida; 
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, 

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato 

com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 

e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 
com a Administração. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros 
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

Seção IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de 
ação penal pública incondicionada, cabendo ao Mi-
nistério Público promovê-la. 

Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para 
os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato 
e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se 
deu a ocorrência. 

Parágrafo único. Quando a comunicação for ver-
bal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado 
pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 102. Quando em autos ou documentos de 
que conhecerem, os magistrados, os membros dos 
Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno de 
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos 
crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério 
Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. 

Art. 103. Será admitida ação penal privada sub-
sidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo 
legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 
29 e 30 do Código de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá 
este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 
defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, 
podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas 
que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar 
as demais provas que pretenda produzir. 

Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação 
e da defesa e praticadas as diligências instrutórias 
deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessi-
vamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para 
alegações finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os 
autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 
10 (dez) dias para proferir a sentença. 

Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 108. No processamento e julgamento das 
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que lhes digam respeito, 
aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo 
Penal e a Lei de Execução Penal. 

Capítulo V 
Dos Recursos Administrativos

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes 
da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
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d) indeferimento do pedido de inscrição em regis-
tro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso 
I do art. 78 desta lei;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inci-
so I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspen-
são temporária ou de multa;

II – representação, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob-
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re-
curso hierárquico;

III – pedido de reconsideração, de decisão de Mi-
nistro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta 
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, 
alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, deste artigo, excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 
III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se 
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que 
foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por co-
municação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2o O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do 
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso inter-
posto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade supe-
rior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo su-
bir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou 
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado.

§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na 
modalidade de “carta convite” os prazos estabelecidos 
nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão 
de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos 
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os pra-
zos referidos neste artigo em dia de expediente no 
órgão ou na entidade.

Art. 111. A Administração só poderá contratar, 
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técni-
co especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa 
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de 
concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a 
obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimen-
to de todos os dados, documentos e elementos de in-
formação pertinentes à tecnologia de concepção, de-
senvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra.

Art. 112. Quando o objeto do contrato interes-
sar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão 
contratante, perante a entidade interessada, respon-
der pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

Parágrafo único. Fica facultado à entidade inte-
ressada o acompanhamento da execução do contrato.

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar lici-
tação da qual, nos termos do edital, decorram contratos 
administrativos celebrados por órgãos ou entidades 
dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela 
Lei nº 11.107, de 2005)

§ 2o É facultado à entidade interessada o acom-
panhamento da licitação e da execução do contrato. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 113. O controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta 
Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na 
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos in-
teressados da Administração responsáveis pela de-
monstração da legalidade e regularidade da despesa 
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo 
do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa físi-
ca ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Con-
tas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle 
interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, 
para os fins do disposto neste artigo.

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integran-
tes do sistema de controle interno poderão solicitar 
para exame, antes da abertura das propostas, cópia 
de edital de licitação já publicado, obrigando-se os 
órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção das medidas corretivas que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas.
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§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos inte-
grantes do sistema de controle interno poderão solici-
tar para exame, até o dia útil imediatamente anterior 
à data de recebimento das propostas, cópia de edital 
de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou 
entidades da Administração interessada à adoção de 
medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impe-
de a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, 
a ser procedida sempre que o objeto da licitação re-
comende análise mais detida da qualificação técnica 
dos interessados.

§ 1o A adoção do procedimento de pré-qualifica-
ção será feita mediante proposta da autoridade com-
petente, aprovada pela imediatamente superior.

§ 2o Na pré-qualificação serão observadas as 
exigências desta Lei relativas à concorrência, à convo-
cação dos interessados, ao procedimento e à analise 
da documentação. 

Art. 115. Os órgãos da Administração poderão 
expedir normas relativas aos procedimentos operacio-
nais a serem observados na execução das licitações, 
no âmbito de sua competência, observadas as dispo-
sições desta Lei.

Parágrafo único. As normas a que se refere este 
artigo, após aprovação da autoridade competente, de-
verão ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, 
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e ou-
tros instrumentos congêneres celebrados por órgãos 
e entidades da Administração. 

§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste 
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
depende de prévia aprovação de competente plano de 
trabalho proposto pela organização interessada, o qual 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I – identificação do objeto a ser executado; 
II – metas a serem atingidas; 
III – etapas ou fases de execução; 
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V – cronograma de desembolso; 
VI – previsão de início e fim da execução do ob-

jeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas;

VII – se o ajuste compreender obra ou serviço 
de engenharia, comprovação de que os recursos pró-
prios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. 

§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão 
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Le-
gislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em 
estrita conformidade com o plano de aplicação apro-
vado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes: 

I – quando não tiver havido comprovação da boa 
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização local, realizados perio-
dicamente pela entidade ou órgão descentralizador 
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de 
controle interno da Administração Pública; 

II – quando verificado desvio de finalidade na 
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, prá-
ticas atentatórias aos princípios fundamentais de Ad-
ministração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do convênio, ou o inadimple-
mento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas; 

III – quando o executor deixar de adotar as medi-
das saneadoras apontadas pelo partícipe repassador 
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema 
de controle interno. 

§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utili-
zados, serão obrigatoriamente aplicados em cader-
netas de poupança de instituição financeira oficial se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma 
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computa-
das a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, 
no objeto de sua finalidade, devendo constar de de-
monstrativo específico que integrará as prestações de 
contas do ajuste.

§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realiza-
das, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador 
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena da imediata instauração de toma-
da de contas especial do responsável, providenciada 
pela autoridade competente do órgão ou entidade ti-
tular dos recursos. 

Art. 117. As obras, serviços, compras e aliena-
ções realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo 
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e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas 
normas desta Lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas.

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios e as entidades da administração indireta deverão 
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 
disposto nesta Lei.

Art. 119. As sociedades de economia mista, em-
presas e fundações públicas e demais entidades con-
troladas direta ou indiretamente pela União e pelas 
entidades referidas no artigo anterior editarão regu-
lamentos próprios devidamente publicados, ficando 
sujeitas às disposições desta Lei.

Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere 
este artigo, no âmbito da Administração Pública, após 
aprovados pela autoridade de nível superior a que esti-
verem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e 
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão 
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), com base no índice do mês 
de dezembro de 1991.

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão 
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M), com base no índice do mês de 
dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará 
publicar no Diário Oficial da União os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento cita-
do no caput deste artigo, desprezando-se as frações 
inferiores a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará 
publicar no Diário Oficial da União os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento cita-
do no “caput” deste artigo, desprezando-se as frações 
inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real).  (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei pode-
rão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Fe-
deral, que os fará publicar no Diário Oficial da União, 
observando como limite superior a variação geral dos 
preços do mercado, no período. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 121. O disposto nesta lei não se aplica às 
licitações instauradas e aos contratos assinados an-
teriormente à sua vigência.

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às 
licitações instauradas e aos contratos assinados an-
teriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no 
art. 57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inci-

so XV do art. 78, bem assim o disposto no “caput” do 
art. 5o, com relação ao pagamento das obrigações na 
ordem cronológica, podendo esta ser observada, no 
prazo de noventa dias contados da vigência desta Lei, 
separadamente para as obrigações relativas aos con-
tratos regidos por legislação anterior à Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis 
do patrimônio da União continuam a reger-se pelas dis-
posições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 
1946, com suas alterações, e os relativos a operações 
de crédito interno ou externo celebrados pela União ou 
a concessão de garantia do Tesouro Nacional conti-
nuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se 
esta Lei, no que couber.

Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, ob-
servar-se-á procedimento licitatório específico, a ser 
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 123. Em suas licitações e contratações admi-
nistrativas, as repartições sediadas no exterior obser-
varão as peculiaridades locais e os princípios básicos 
desta Lei, na forma de regulamentação específica.

Art. 124. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos 
para permissão ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legisla-
ção específica sobre o assunto. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. As exigências contidas nos in-
cisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas 
licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desem-
bolso por parte da Administração Pública concedente. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 
3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de 
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do 
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Indepen-
dência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO – 
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1993 e repu-
blicado em 6.7.1994 e retificado em 6.7.1994
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(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 119, DE 2012 

Altera os arts. 4º, 9º e 47 da Lei nº 8.245, 
de 18 de outubro de 1991 (Lei de Locação dos 
Imóveis Urbanos), a fim de possibilitar o des-
fazimento da locação por iniciativa do loca-
dor, antes do término de duração do contrato.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 

de 1991 (Lei de Locação dos Imóveis Urbanos), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Durante o prazo estipulado para 
a duração do contrato, não poderá o locador 
reaver o imóvel alugado, ressalvadas as hipó-
teses de que trata o art. 9º, em que a locação 
poderá ser desfeita ainda que na vigência 
desse prazo, tanto por iniciativa do locador 
quanto do locatário.

§ 1º O locatário, todavia, poderá devolvê-
-lo dentro do prazo de duração do contrato e 
fora das hipóteses ressalvadas no art. 9º, pa-
gando a multa pactuada, proporcionalmente 
ao período de cumprimento do contrato, ou, 
na sua falta, a que for judicialmente estipulada, 
ficando dispensado dessa multa se a devolução 
do imóvel decorrer de transferência, pelo seu 
empregador, privado ou público, para prestar 
serviços em localidades diversas daquela do 
início do contrato, e se notificar, por escrito, o 
locador com prazo mínimo de trinta dias.

§ 2º Além das hipóteses previstas no art. 
9º, o locador também poderá reaver o imóvel 
alugado sem que tenha vencido o prazo de 
duração do contrato, mediante pagamento da 
multa pactuada, proporcionalmente ao período 
de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a 
que for judicialmente estipulada, não podendo 
essa multa, em qualquer caso, ser inferior a 
três vezes o valor do aluguel, assegurando-se 
ao locatário o prazo de cento e oitenta dias 
para a sua desocupação. (NR)”

Art. 2º O art. 9º da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º A locação também poderá ser 
desfeita, sem a imposição de multa:

 ..............................................................

V – para moradia própria daquele a quem 
couber o imóvel na partilha de bens decorren-
te de separação de fato, separação judicial, 
divórcio ou separação do casal de locadores, 
assegurando-se ao locatário o prazo de cento 
e oitenta dias para a sua desocupação. (NR)”

Art. 3º O caput do art. 47 da Lei nº 8.245, de 18 
de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 47 Quando ajustada verbalmente 
ou por escrito, findo o prazo estabelecido, a 
locação prorroga-se automaticamente, por 
prazo indeterminado, somente podendo ser 
retomado o imóvel:

 ....................................................  (NR)”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto tem como propósito aprimorar 
a Lei de Locações dos Imóveis Urbanos e os procedi-
mentos a eles pertinentes.

A primeira mudança pretende conferir maior cla-
reza à referida lei, para aprimorar a redação do seu 
art. 4º mediante acréscimos no seu caput e rearranjo 
no seu parágrafo único. Assim, aglutinaram-se dispo-
sições que eram antes previstas no caput do art. 4º e 
no parágrafo único do mesmo artigo em novo § 1º, de 
maneira a não deixar dúvidas a respeito da faculdade 
legal de devolução do imóvel locado, previstas no art. 
9º da referida Lei, ainda na vigência do contrato de lo-
cação, tornando possível ao intérprete saber, pela sua 
simples leitura, que há exceções previstas neste último.

Além disso, está sendo proposto o acréscimo 
de novo § 2º ao art. 4º, de modo a também permitir o 
desfazimento da locação pelo locador, antes do final 
do prazo estipulado contratualmente, tal como já se 
permite ao locatário. Nesse caso, porém, o locador 
terá que efetuar o pagamento de multa em favor do 
locatário, que nunca poderá ser inferior a três vezes 
o valor do aluguel, sendo assegurado a este o prazo 
de cento e oitenta dias para a desocupação do imóvel.

Outra mudança se verifica na alteração sugerida 
ao art. 9º, tornando explícito que as hipóteses de des-
fazimento da locação nele previstas não resultam na 
imposição de multa alguma. Tais hipóteses de desfazi-
mento são: a) por mútuo acordo; b) em decorrência da 
prática de infração legal ou contratual; c) em decorrência 
da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; 
e d) para a realização de reparações urgentes deter-
minadas pelo Poder Público, que não possam ser nor-
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malmente executadas com a permanência do locatário 
no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consentí-las.

Ainda no mesmo art. 9º, propõe-se contemplar 
uma nova hipótese de desfazimento da locação sem 
imposição de multa, a partir da inclusão de novo inci-
so V que objetiva garantir a devolução do imóvel para 
moradia própria daquele a quem couber esse bem na 
partilha decorrente de separação de fato, separação 
judicial, divórcio ou separação do casal de locadores. 
Entretanto, para esta nova hipótese, é estipulado o 
prazo de 6 meses para que o locatário desocupe o 
imóvel. Esse prazo ampliado visa a não desorganizar 
a vida daquele que terá que procurar outro imóvel para 
morar, permitindo assim que o faça com calma.

Finalmente, o projeto altera a redação do caput 
do art. 47 para passar a possibilitar que os contratos de 
quaisquer prazos possam ser retomados nas hipóteses 
atualmente descritas naquele artigo, e não apenas os 
contratos inferiores a trinta meses.

Com tais medidas, esperamos poder contribuir com 
o aprimoramento de uma lei de tão importante cunho so-
cial, com é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, razão 
pela qual contamos com o apoio dos ilustres pares para 
a aprovação desta matéria. – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dispõe sobre as locações dos imó-
veis urbanos e os procedimentos a elas 
pertinentes. 

....................................................................................
Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração 

do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alu-
gado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando 
a multa pactuada, proporcionalmente ao período de 
cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for 
judicialmente estipulada. 

Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da 
multa se a devolução do imóvel decorrer de transfe-
rência, pelo seu empregador, privado ou público, para 
prestar serviços em localidades diversas daquela do 
início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador 
com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência. 
....................................................................................

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 
I – por mútuo acordo; 
II – em decorrência da prática de infração legal 

ou contratual; 
III – em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos; 
IV – para a realização de reparações urgentes de-

terminadas pelo Poder Público, que não possam ser nor-

malmente executadas com a permanência do locatário 
no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti – las.
....................................................................................

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por 
escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o 
prazo estabelecido, a locação prorroga – se automati-
camente, por prazo indeterminado, somente podendo 
ser retomado o imóvel: 

I – Nos casos do art. 9º; 
II – em decorrência de extinção do contrato de 

trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário rela-
cionada com o seu emprego; 

III – se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge 
ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente 
ou descendente que não disponha, assim como seu 
cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; 

IV – se for pedido para demolição e edificação 
licenciada ou para a realização de obras aprovadas 
pelo Poder Público, que aumentem a área construí-
da, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for 
destinado a exploração de hotel ou pensão, em cin-
qüenta por cento; 

V – se a vigência ininterrupta da locação ultra-
passar cinco anos. 

§ 1º Na hipótese do inciso III, a necessidade de-
verá ser judicialmente demonstrada, se: 

a) O retomante, alegando necessidade de usar 
o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, 
outro de sua propriedade situado nas mesma locali-
dade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver 
retomado o imóvel anteriormente; 

b) o ascendente ou descendente, beneficiário da 
retomada, residir em imóvel próprio. 

§ 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, o reto-
mante deverá comprovar ser proprietário, promissá-
rio comprador ou promissário cessionário, em caráter 
irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título 
registrado junto à matrícula do mesmo. 
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 337, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam apresentadas con-
gratulações à Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária, EMBRAPA, pelos 39 anos de sua criação.
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Justificação

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
EMBRAPA, é uma das mais importantes instituições 
de pesquisa agropecuária do mundo.

A Embrapa atua por intermédio de Unidades de 
Pesquisa e de Serviços e de Unidades Administrativas, 
estando presente em quase todos os estados da Fe-
deração, nos mais diferentes biomas brasileiros e, vem 
atuando, por quase 40 anos, nas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade 
da agricultura brasileira.

Suas atividades, em breve, extrapolarão o territó-
rio nacional, quando será lançada a Embrapa Interna-
cional, criada por lei aprovada no ano passado, nessa 
Casa. – Senadora Lúcia Vânia.

REQUERIMENTO Nº 338, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulações à Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, pelo transcurso dos 39 
anos de sua fundação, que ocorrerá no dia 26-4-2012.

A Embrapa atua por meio de 47 Unidades de Pes-
quisa e de Serviços e de 14 Unidades Centrais Admi-
nistrativas, e está presente em quase todos os estados 
da Federação, nos mais diferentes biomas brasileiros. 
Em 2011, a Empresa contava com 9.660 empregados, 
sendo 2.392 pesquisadores – 18% com mestrado, 74% 
com doutorado e 7% com pós-doutorado.

Sua atuação destacada pelo aumento da produ-
ção de forma sustentável, trabalhando no desenvolvi-
mento de novas tecnologias e também na busca no 
setor produtivo, tem contribuído decisivamente para que 
o setor agrícola brasileiro esteja entre os responsáveis 
pelos bons números da balança comercial brasileira.

A homenagem do Senado Federal, que é extensiva 
aos seus funcionários e colaboradores, deverá ser enca-
minhada ao seu Diretor-Presidente, Senhor Pedro Antônio 
Arraes Pereira, no seguinte endereço: Parque Estação 
Biológica – PqEB s/nº Brasília, DF – CEP 70770-901.

Sala das Sessões, de abril de 2012. – Senadora 
Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER N° 432, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem n° 30, de 2012, (n° 140/2012 
na Casa de origem), de iniciativa da Senhora 

Presidente da República, que propõe ao Sena-
do Federal seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com a garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o 
Estado do Piauí e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, destinada 
a financiar o “Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Piauí”.

Relator: Senador José Pimentel

I – Relatório

A Presidente da República submete à aprecia-
ção do Senado Federal pleito do Estado do Piauí, que 
solicita autorização para contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
-se a financiar o “Programa de Desenvolvimento Sus-
tentável do Piauí”.

O Programa apóia um conjunto de políticas públicas 
estruturantes que compreende a adoção de mudanças 
institucionais e de polícias necessárias à criação de um 
ambiente que promova o desenvolvimento sustentável 
e inclusivo, com a consolidação e ampliação de ações 
governamentais em áreas prioritárias como educação, 
desenvolvimento rural sustentável e melhoria da gestão 
pública. A operação de crédito irá apoiar a adoção de 
políticas públicas com foco em três componentes: pro-
moção do crescimento verde e inclusivo no meio rural, 
ampliação do acesso e melhoria da educação básica, 
e o aumento da eficiência da gestão pública estadual.

O empréstimo pretendido foi credenciado pelo 
Banco Central do Brasil, e as condições financeiras 
inseridas no sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), sob o nº TA 612804.

O financiamento será contratado sob a moda-
lidade de Margem Fixa, com taxa de juros baseada 
na Libor semestral para dólar americano acrescida 
de um spread. De acordo com cálculos da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo médio do 
empréstimo será da ordem de 3,22% a.a., flutuante 
conforme a variação da Libor, patamar considerado 
aceitável para aquela Secretaria.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito exter-
no fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento das 
determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, e 
48, de 2007, todas do Senado Federal, e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Essas constituem as normas que 
disciplinam os limites e condições para a contratação de 
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operações de crédito internas e externas, inclusive con-
cessão de garantia, no âmbito dos três níveis de governo.

De acordo com o Parecer nº 207/2012, de 15 de 
março de 2012, da Coordenação-Geral de Operações 
de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN, 
o Estado do Piauí cumpriu as exigências dispostas 
nas Resoluções do Senado Federal nº 40, de 2001 e 
nº 43, de 2001, e suas alterações, tendo sido cumpri-
dos os requisitos mínimos previstos no art. 32 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

De acordo com a análise da capacidade de pa-
gamento, efetuada pela STN e consignada na Nota nº 
1000, de 21 de novembro de 2011, da Coordenação-
-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados 
e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Piauí foi 
classificado na categoria “C”, insuficiente para o rece-
bimento da garantia da União.

Não obstante tal enquadramento, nos termos da 
Portaria MF nº 276, de 23-10-1997, é possível o exame 
da concessão de garantia da União por parte do Sr. Mi-
nistro da Fazenda, em caráter excepcional, desde que a 
operação de crédito atenda as seguintes condições: (a) 
conte com contragarantias do tomador, consideradas 
suficientes e idôneas; (b) sejam os recursos destinados 
a projeto considerado relevante para o Governo Federal 
e (c) contem com recursos do tomador, devidamente 
demonstrados, compatíveis com a situação fiscal, para 
o atendimento das contragarantias a seu cargo. A STN 
manifestou-se favoravelmente à concessão da referida 
excepcionalidade mediante o Parecer nº 328/2012 – CO-
PEM/STN, de 27 de março de 2012. A excepcionalidade 
depende, portanto, do competente despacho ministerial.

Ademais, a STN informa-nos que o Estado se 
encontra adimplente com as metas e os compromis-
sos assumidos nos programas de financiamento e 
refinanciamento contratados com a União, sendo que 
a operação em exame não implica qualquer violação 
do acordo de refinanciamento firmado com a União.

Registre-se, ainda, o crescimento das Receitas 
Correntes Líquidas (RCL) e a diminuição da Dívida 
Fundada Interna e Externa (DCL), conforme quadro:

Com vistas à concessão da Garantia da União, 
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF, 
e aos limites e condições previstos na Resolução do 
Senado Federal nº 48, de 2007, em seus arts. 9º e 10, 
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação 
de adimplência do estado em relação à União e as 
contragarantias oferecidas.

Assim, verifica-se que a Lei Estadual nº 6.078, 
de 14 de junho de 2011, alterada pela Lei Estadual 
nº 6.177, de 1º de março de 2012, autoriza o Poder 
Executivo a contratar a operação financeira em tela e 
a vincular, como contragarantias à garantia da União, 
as parcelas necessárias e suficientes das receitas a 
que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 
4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em direito admitidas.

O Chefe do Poder Executivo declara que o Pro-
grama de Desenvolvimento Sustentável do Piauí está 
inserido no Plano Plurianual do Estado, conforme a Lei 
nº 6.154, de 2012, e que a Lei Orçamentária Anual, Lei 
nº 6.155, de 2012, contempla dotações relativas ao in-
gresso de recursos externos para o Programa. Não há, 
porém, contrapartida local porquanto os investimentos 
totais estão sendo financiados pelo BIRD. O Parecer 
PGFN/COF/Nº 575/2012, da Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional informa que, em consulta eletrônica ao 
Cadastro Único de Convênios (CAUC), realizada em 15 
de abril de 2011, constatou-se a existência de irregu-
laridades referentes à administração direta do Estado. 
As pendências se referem ao item 1.5 – Regularidade 
perante o Poder Público Federal (CADIN), bem como 
ao item 2.1 – Regularidade quanto à Prestação de 
Contas de Recursos Federais recebidos anteriormen-
te (SIAFI). Tais irregularidades, entretanto, nos termos 
do que dispõe o art. 10, § 4º da Resolução nº 48, de 
2007, do Senado Federal, não impedem que o pleito 
seja encaminhado para o exame do Senado Federal.

Por sua vez, não há registro de compromissos 
honrados pela União em nome do Governo do Estado 
do Piauí nos últimos anos, em decorrência de garantias 
concedidas, estando ainda o Estado adimplente com as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das for-
malidades prévias à contratação, verificando que fo-
ram estipuladas as condições contratuais usuais das 
operações de crédito celebradas com o BIRD, e que, 
ademais, foi observado o que reza o art. 8º da Reso-
lução nº 48, de 2007, do Senado Federal, que veda 
disposição contratual de natureza política, atentatória 
à soberania e à ordem pública, contrária à Constitui-
ção e às leis brasileiras ou que implique compensação 
automática de débitos e créditos.
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Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. As pendências apontadas pela 
STN são solucionáveis e podem ser incluídas no texto 
da resolução autorizativa, como condições prévias á 
assinatura dos contratos.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização do Estado do Piauí para contratar a 
operação de crédito externo, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 12, DE 2012

Autoriza o Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de até US$350.000.000,00 (trezentos 
e cinquenta milhões dólares dos Estados 
Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), no valor de até US$350.000.000,00 
(trezentos e cinquenta milhões dólares dos Estados 
Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa de Desen-
volvimento Sustentável do Piauí”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Piauí;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$350.000.000,00 (trezentos e 

cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América);

V – modalidade: Margem Fixa (Fixed Spread 
Loan);

VI – amortização: em 27 (vinte e sete) parcelas 
semestrais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, 
pagas nos dias 15 de agosto e fevereiro de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 2017 e a 
última em 15 de fevereiro de 2030, sendo que as pri-
meiras vinte e seis parcelas corresponderão a 3,70% 
(trezentos e setenta centésimos por cento) do valor 
total do empréstimo, e a última parcela corresponde-

rá a 3,80% (trezentos e oitenta centésimos por cento) 
do valor total;

VII – Comissão à vista (front-end fee): 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmen-
te nas mesmas datas de pagamento da amortização 
e calculados sobre o saldo devedor periódico do em-
préstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros 
Libor semestral para dólar dos Estados Unidos da 
América acrescidos de um spread a ser determinado 
pelo BIRD a cada exercício fiscal e fixado na data da 
assinatura do contrato;

IX – Juros de mora: 0,50% (cinquenta centési-
mos por cento) ao ano, acrescidos aos juros devidos 
e ainda não pagos, vencidos 30 (trinta) dias após a 
data prevista para pagamento dos juros, sendo a mora 
aplicada conforme o disposto na Seção 3.2 (d) das 
Normas Gerais.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado do Piauí na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que, antes da forma-
lização dos instrumentos contratuais, sejam atendidas 
as seguintes exigências:

I – seja verificada a adimplência do Estado com 
a União, inclusive quanto ao cumprimento do disposto 
no inciso VI do artigo 21 da Resolução SF nº 43/2001;

II – seja formalizado o respectivo contrato de 
contragarantia; e

III – o pleito seja excepcionalizado pelo Senhor 
Ministro da Fazenda, nos termos da Portaria MF nº 
276, de 23-10-1997.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 432, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem nº 30, de 2012, concluindo pela apresen-
tação do Projeto de Resolução nº 12, de 2012, que 
autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até trezentos e cinquenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 44/2012-CI

Brasília, 24 de abril de 2012

Assunto: Eleição do Vice-Presidente Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada no dia 24 de abril do ano em curso, foi eleito 
o Vice-Presidente da Subcomissão Temporária sobre 
a Aviação Civil, o Senador Flexa Ribeiro.

Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Para so-
licitar inscrição no período de comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – V. Exª está inscrita como primeira oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Com a palavra, como orador inscrito, pelo tempo 
regimental, o Senador Paulo Paim, ilustre representante 
do PT do Rio Grande do Sul.

Tem V. Exª a palavra pelo tempo regimental, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente João Ribeiro, venho à tribuna nesta tarde, 
primeiro, agradecer o convite que recebi da CGTB, da 
CTB, da Força Sindical, da Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores, da UGT, para o ato de 1º de maio que 
vai ser realizado em São Paulo. Já expliquei a todos, 

tanto ao Ubiraci, ao Wagner, ao Paulo Pereira, ao José 
Calixto e ao Ricardo Patah, que, infelizmente, não po-
derei estar lá porque já estou com um compromisso 
nessa mesma data, em João Pessoa.

Agradeço também o convite que recebi da Cen-
tral Única para 1º de maio, no Vale dos Sinos, no Rio 
Grande do Sul. Agradeço ao Celsinho e aos outros 
companheiros que me foram levar o convite, mas, in-
felizmente, por ter assumido este compromisso em 
João Pessoa: 1º de maio, Dia do Trabalhador, e dia 
2, a Conferência da Anamatra – Associação Nacional 
dos Juízes do Trabalho –, para falar da importância do 
Parlamento, das leis, enfim, numa visão social.

Mas, Sr. Presidente, nesta tarde, venho à tribuna 
para fazer dois rápidos pronunciamentos.

Primeiro, quero agradecer também um convite 
especial que recebi do Reitor da Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul, Prof. Dr. Joaquim Clotet, e 
do Prof. Dr. Jaderson Costa da Costa, que é diretor do 
Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. O evento 
em questão é para apresentação das instalações do 
Instituto, que vai ser no dia 7 de maio.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
tem desenvolvido, ao longo dos últimos 30 anos, um 
grande interesse nas ciências na área da saúde. Por 
meio da faculdade de Medicina do Hospital Universitá-
rio (Hospital São Lucas) e de um bem sucedido Curso 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, a PUCRS 
foi progressivamente se firmando como um importante 
centro assistencial no sul do País, na área da saúde.

A Universidade passou a ser uma das principais 
instituições de ensino da América Latina e desejava tor-
nar-se um centro de referência nacional e internacional, 
baseada na relevância de suas pesquisas, inovação e in-
teração com a comunidade. E acredito que vai conseguir.

Neste contexto, a Universidade criou o Instituto 
de Pesquisas Biomédicas no final da década de 90.

Diversas áreas da Medicina se desenvolveram a 
partir do Instituto, particularmente a Neurociência Clínica.

A partir de diversos avanços que demonstraram 
progressos na área e em concordância com os obje-
tivos da Universidade, a ideia de criar um Instituto de-
dicado ao estudo das enfermidades neurológicas veio 
à tona. Então, numa espécie de desmembramento do 
Instituto de Pesquisas Biomédicas, foi criado o Instituto 
do Cérebro, na PUCRS.

O Instituto, Sr. Presidente João Ribeiro, preten-
de a aproximação da pesquisa – clínica e básica – da 
assistência ao paciente à chamada “Pesquisa Trans-
lacional”, pois isso será fundamental para o desen-
volvimento do conhecimento sobre as doenças neu-
rológicas e comportamentais, e para a concepção de 
novas terapias. Além disso, tem o potencial de refinar 
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os padrões assistenciais atualmente prestados aos 
pacientes neurológicos.

O Centro contará com equipamentos de diagnós-
tico de última geração.

É uma proposta inovadora, porque não existe na 
América Latina um centro nesta área neurológica em 
que o paciente tenha atendimento, pesquisa e tecno-
logia de diagnóstico reunidos num só local.

Gostaria muito de estar presente nesse dia. Infeliz-
mente, não será possível estar, por motivo já justificado. Mas 
fiz questão de registrar aqui a importância desse Centro.

Quero ainda, Sr. Presidente, fazer um outro regis-
tro. Trago à tribuna, mais uma vez, o tema da educação, 
que merece de nós todos, Senador Moka, que neste 
momento assumiu a Presidência, uma atenção espe-
cial: a revalidação e o reconhecimento automático de 
diplomas oriundos de cursos de instituições de ensino 
estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica.

Nos últimos anos, muitos estudantes brasileiros foram 
ao exterior para estudar e frequentar cursos, não somen-
te de graduação, mas também de mestrado e doutorado.

Reafirmo aqui, como representante brasileiro, jun-
to com o Senador Mozarildo e tantos outros, que, no 
Parlamento do Mercosul, estamos preocupados com 
as relações do Brasil com os países membros, no que 
diz respeito à economia, à educação, à questão social 
e aos direitos humanos.

Quanto à educação, um projeto importante que trata 
dessa matéria está tramitando nesta Casa, é o PLS 399, 
de 2011, de autoria do nobre Senador Roberto Requião.

A preocupação aparece no sentido de que uma 
parte desses alunos que vai estudar no exterior está 
motivada pela dificuldade de acesso aos cursos mais 
concorridos em universidades públicas, como, por 
exemplo, o curso de medicina. Outra parcela desses 
alunos é movida pelo desejo de ampliar seus conhe-
cimentos, vivenciar uma cultura diferente, aprimorar 
sua formação, dedicando-se a campos muitas vezes 
inexistentes nas universidades nacionais.

Dados de 2011, do Governo Federal, mostram que 
75 mil estudantes brasileiros das áreas de ciências e 
engenharias foram para o exterior estudar. Mas, quan-
do esses alunos regressam ao Brasil, submetem-se 
a trâmites de revalidação e reconhecimento dos seus 
diplomas pelas universidades brasileiras.

Esses procedimentos adotados pelas instituições de 
ensino superior nacionais variam enormemente segundo 
a própria LDB. Ou seja, os relatos dos estudantes é que 
processos são excessivamente caros, pouco transparentes 
e demorados, resultando em prejuízo para os mesmos.

Enfim, estou somando-me nessa luta dos estudan-
tes para que mecanismos voltados para agilizar e apri-
morar os processos de revalidação e reconhecimento, 

por meio de política do Governo Federal, como também 
de tratados oriundos do Mercosul, sejam aprovados sem 
desconsiderar o respeito e a autonomia universitária.

Mas ouvia, hoje pela manhã, um debate em que 
o próprio Senador Humberto Costa dizia que, se dis-
sessem que há um médico desempregado no Brasil, 
ele duvidaria. Por isso, o presente projeto de lei precisa 
ser aprovado. Já foi amplamente debatido na Comissão 
de Educação, em audiência pública, com a presença 
de inúmeros especialistas. Ele propõe que seja dado 
tratamento diferenciado aos diplomas de graduação, 
mestrado ou doutorado advindos de cursos de ensino 
superior estrangeiros de excelência acadêmica.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos, devemos valorizar nossos estudantes, for-
ças pensantes produtivas em uma visão de futuros 
trabalhadores que colaborarão para o desenvolvimen-
to científico, tecnológico, econômico e social de nosso 
País, numa visão sem fronteira.

Por fim, quero acentuar que a educação é uma 
das áreas que deve ter atenção especial e está res-
paldada pela legislação brasileira, como também de 
países membros através de convenções, leis e trata-
dos, para que traga somente benefícios à população 
do continente sul-americano.

Em resumo, o nosso pronunciamento fortalece 
a revalidação e reconhecimento de diplomas oriundos 
de cursos de instituições de ensino estrangeiras de 
reconhecida excelência acadêmica.

Sr. Presidente, esse é o Movimento Nacional de 
Estudantes, que tem nosso apoio e, creio eu, o apoio 
do Parlasul e de todos aqueles que têm uma visão 
social, política e mesmo econômica de que cada vez 
mais se deve ultrapassar as fronteiras em uma pers-
pectiva de direitos e oportunidades iguais para todos, 
desde que mostrem, naturalmente, sua capacidade 
para a profissão que assim entenderem que deva ser 
o eixo de suas vidas: seja médico, seja arquiteto, seja 
engenheiro; enfim, todos os setores.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço V. Exª e peço que considere na íntegra 

os meus pronunciamentos.
Obrigado, Senador Moka.

SEGUEM NA ÍNTEGRA PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre o Instituto do Cérebro, na PUC/RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o registro 

que faço é para falar sobre um convite muito especial 
que recebi do Reitor da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Prof. Dr. Joaquim Clotet, e do 
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Prof. Dr. Jaderson Costa da Costa, Diretor do Instituto 
do Cérebro do Rio Grande do Sul. 

O evento em questão é para apresentação das 
instalações do Instituto, no próximo dia 7 de maio.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) tem desenvolvido, ao longo dos últimos 
30 anos, um grande interesse nas Ciências da Saúde. 

Por meio da Faculdade de Medicina, do Hospital 
Universitário (Hospital São Lucas), e de um bem suce-
dido Curso de Pós-Graduação em Ciências da Saúde,. 
a PUCRS foi progressivamente se firmando como um 
importante Centro assistencial no sul do país. 

A Universidade passou a ser uma das principais 
instituições de ensino da América Latina, e desejava 
tornar-se um Centro de referência nacional e inter-
nacional, baseado na relevância de suas pesquisas, 
inovação e interação com a comunidade.

Neste contexto, a Universidade criou o Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB) no final da década de 90.

Diversas áreas da Medicina se desenvolveram a 
partir do Instituto, particularmente a Neurociência Clínica. 

A partir de diversos avanços que protagonizaram 
progressos na área e em concordância com os objetivos 
da Universidade, a ideia de criar um Instituto dedicado 
ao estudo das enfermidades neurológicas veio à tona. 

Então, numa espécie de desmembramento do 
Instituto de Pesquisas Biomédicas, foi criado o Instituto 
do Cérebro (InsCer), na PUCRS.

O Instituto pretende a aproximação da pesquisa 
– clínica e básica – da assistência ao paciente, à cha-
mada “Pesquisa Translacional”, pois isso será funda-
mental para o desenvolvimento do conhecimento sobre 
as doenças neurológicas e comportamentais, e para 
a concepção de novas terapias. 

Além disto, tem o potencial de refinar os padrões 
assistenciais atualmente prestados aos pacientes neu-
rológicos.

O Centro contará com equipamentos de diagnós-
tico de última geração, e investirá na pesquisa e trata-
mento de doenças neurológicas, neuro-oncológicas, 
neurovasculares e neurodegenerativas – como Epi-
lepsia, Alzheimer e Parkinson, entre outras. 

É uma proposta inovadora, porque não existe na 
América Latina um Centro – na área neurológica – em 
que o paciente tenha atendimento, pesquisa, e tecno-
logia de diagnóstico, reunidos num só local.

Sr. Presidente, gostaria imensamente de poder 
participar do evento, mas minha agenda está comple-
tamente tomada e não há como remarcar os compro-
missos já assumidos.

Parabenizo a Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul por sua preocupação com uma área 
tão delicada e importante da medicina.

Desejo, sinceramente, que o objetivo seja plena-
mente alcançado, ou seja, uma maior compreensão 
das enfermidades neurológicas e, em última análise, 
uma assistência mais eficiente aos pacientes.

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

nhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre revalidação e reconheci-

mento de diplomas oriundos de cursos de instituições 
de ensino estrangeiras de reconhecida excelência 
acadêmica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de trazer a esta Tribuna um tema sobre educação e 
que merece nosso olhar especial pela sua importância:

A revalidação e o reconhecimento automático de 
diplomas oriundos de cursos de instituições de ensino 
estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica. 

Nos últimos anos, muitos estudantes brasileiros 
estão se dirigindo ao exterior para estudar e frequen-
tam cursos não somente de Graduação, mas também 
de Mestrado e Doutorado.

Como representante brasileiro no Parlamento do 
MERCOSUL, estou preocupado com as relações do 
Brasil com os países membros, no que diz respeito à 
economia, à educação, ao social e direitos humanos.

Quanto à educação, um projeto importante que 
trata desta matéria e está tramitando nesta Casa é o 
PLS 399 de 2011, do Senador Roberto Requião.

A preocupação aparece no sentido de que uma 
parte destes alunos, que vai estudar no exterior, está 
motivada pela dificuldade de acesso aos cursos mais 
concorridos em universidades públicas e privadas no 
Brasil como por exemplo, o curso de medicina. 

Outra parcela desses alunos, é movida pelo desejo 
de ampliar seus conhecimentos, vivenciar uma cultura di-
ferente, aprimorar sua formação, dedicando-se a campos 
muitas vezes inexistentes nas universidades nacionais.

Dados de 2011, do Governo Federal, mostram 
que cerca de 75 mil estudantes brasileiros das áreas de 
ciências e engenharias foram para o exterior estudar.

Mas quando esses alunos regressam ao Brasil, 
submetem-se aos trâmites de revalidação e reconheci-
mento dos seus diplomas pelas Universidades brasileiras, 

Esses procedimentos adotados pelas instituições 
de ensino superior nacionais variam enormemente se-
gundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Ou seja, os relatos dos estudantes é que proces-
sos são excessivamente caros, pouco transparentes e 
demorados, resultando em prejuízos para eles.

Sr. Presidente!
Estou me somando nesta luta dos estudantes para 

que, mecanismos voltados para agilizar e aprimorar os 
processos de revalidação e reconhecimento, por meio 
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de políticas do Governo Federal, como também de tra-
tados oriundos do MERCOSUL, sejam aprovados, sem 
desconsiderar o respeito à autonomia universitária. 

Por isso o presente projeto de lei precisa ser apro-
vado, e já foi amplamente debatido na Comissão de Edu-
cação, em audiência pública, por especialistas da área.

Ele propõe que seja dado tratamento diferenciado 
aos diplomas de graduação, mestrado ou doutorado 
advindos de cursos de instituições de ensino superior 
estrangeiras de excelência acadêmica.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos devemos valorizar nossos estudantes, forças 
pensantes, produtivas, futuros trabalhadores que irão 
colaborar para o desenvolvimento científico, tecnoló-
gico, econômico e social de nosso país!

Por fim, quero acentuar que a educação é uma 
das áreas que deve ter atenção especial e estar res-
paldada pela legislação brasileira, como também dos 
países membros, através de convenções, leis e trata-
dos, para que traga somente benefícios à população 
do continente sul americano. 

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço o Senador Paulo Paim.

Na sequência, como orador inscrito, em permuta 
com o Senador José Pimentel, o Senador... Perdão; 
está inscrita, para uma comunicação inadiável, a Se-
nadora Vanessa Grazziotin. 

Peço desculpas ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Presidente Senador Moka, 
Srs. Senadores, companheiros e companheiras, Sr. 
Presidente, o fenômeno da cheia e vazante dos rios 
da nossa região, a região Amazônica, é um dos prin-
cipais indicadores que o ribeirinho tem para identificar 
as mudanças das estações. Todo ano eles acontecem, 
e os ribeirinhos se preparam para conviver com a mu-
dança na paisagem. De tempos em tempos eles são 
mais rigorosos, e esta cheia, a deste ano, promete, 
como foram algumas de anos anteriores, entrar para 
a nossa história.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazônia, o Inpa, em parceria 
com o Instituto Max Planck de Química, a cheia deste 
ano será das mais severas já registradas no Amazo-
nas, com média prevista para 29,67 metros, apenas 10 

centímetros abaixo da maior cheia já registrada, que 
ocorreu recentemente, no ano de 2009, em que o rio 
atingiu 29,77 metros. 

A situação, Sr. Presidente, do meu Estado é alar-
mante. O serviço geológico do Brasil, no Amazonas, 
anunciou, no início do mês de abril, que o rio Negro, 
que banha a cidade de Manaus, poderá atingir a cota 
de 29,51 metros. O que representa uma marca que 
pode ser considerada a quarta maior cheia da história. 

A previsão é de que 31 cidades do Amazonas de-
cretem situação de emergência por conta das cheias. 
Até o momento, são 25 as cidades atingidas pelas 
cheias, que já decretaram situação de emergência. A 
estimativa é de que tenham sido atingidas em torno 
de 30 mil famílias diretamente. 

Os Municípios de Envira, Eirunepé, Guajará, 
Ipixuna, Carauari, Itamarati, Juruá, todos, na calha 
do rio Juruá, além de Boca do Acre, Lábrea, Pauini, 
Canutama, no rio Purus, já estão recebendo ajuda 
humanitária. É uma ajuda possível de ser concedida 
por uma ação do Governo Federal e do Governo do 
Estado do Amazonas. 

A ajuda que o Governo Estadual e Federal vêm 
prestando às vítimas da enchente na região Norte tem 
sido, Sr. Presidente, fundamental – mais do que funda-
mental, eu diria até imprescindível –, para que essas 
famílias, para que essa população possa atravessar 
esse momento de dificuldade de uma forma, eu diria, 
mais segura, Sr. Presidente, porque as pessoas, tal-
vez, no Brasil e aquelas que vivem nos grandes cen-
tros não têm ideia do que é para um ribeirinho que vive 
na calha do rio Purus, do rio Juruá, ver a sua casa ser 
totalmente tomada pelas águas. E mais do que isso: a 
perda da sua produção, do seu plantio, da sua criação, 
Sr. Presidente. Então, a ajuda que o Governo do Esta-
do do Amazonas, através do Governador Omar, e que 
o Governo Federal, através da Presidenta Dilma, vêm 
desenvolvendo e propiciando a essa população – repi-
to – é algo fundamental. 

No Amazonas têm sido várias as ações no senti-
do de ajudar a contornar os transtornos causados por 
esse fenômeno natural, que – repito–, cada vez mais 
vem se mostrando mais adverso e com uma intensi-
dade muito mais significativa, Sr. Presidente.

Entre as medidas e as ações tomadas, eu aqui 
destaco o envio dos kits medicamentos, que foram en-
viados e distribuídos para as famílias com o sentido de 
garantir ou de prevenir que doenças também tomem 
conta, piorando ainda mais a situação. 

Eu quero dizer, Sr. Presidente, que presenciei e 
participei de uma solenidade recentemente na cidade 
de Manaus, onde houve a assinatura de um convênio 
entre o Governo Federal e o Governo Estadual da or-
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dem de, aproximadamente, R$82 milhões, solenidade 
em que contamos com a presença do Ministro da Inte-
gração Nacional, Fernando Bezerra. Estes aproxima-
damente R$82 milhões abrangem ações imediatas de 
ajuda humanitária e também ações mais estruturantes, 
como o Programa Água para Todos no Amazonas.

Sr. Presidente, já para concluir, se V. Exª me ga-
rantir apenas mais alguns minutinhos, quero relatar 
que, no último final de semana, eu, o Senador Edu-
ardo Braga, vários Deputados Federais e Deputados 
Estaduais acompanhamos o Governador do Estado e 
uma comitiva do seu secretariado numa visita, em uma 
viagem a oito Municípios. Estivemos em Boca do Acre, 
no rio Purus, estivemos em Ipixuna e Guajará, Envira, 
Eirunepé, Itamarati, Carauari e Juruá, Sr. Presidente. 
Foram entregues os cartões Amazonas Solidário – re-
pito, fruto de um convênio com o Governo Federal da 
Presidenta Dilma –, pelo qual cada família atingida pela 
cheia, Senador Moka, recebeu R$400,00.

Para muita gente, R$400,00 não são nada, mas 
para quem perdeu quase tudo, inclusive o seu meio de 
subsistência, R$400,00 significam muita coisa.

Deu para a gente ver, perceber, sentir a alegria 
dessas pessoas ao receberem ajuda.

Além dessa ação, outras ações foram desenvol-
vidas também, como entrega de computadores a pro-
fessores municipais e o anúncio de várias ações que 
chegarão ao interior, Sr. Presidente.

Então, quero dizer que, infelizmente, a situação 
não é fácil, mas os Governos Federal e estadual – sen-
síveis – vêm procurando ajudar.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, por esse minuto 
a mais que me concede, mas não o usarei.

Quero apenas cumprimentar, pela sensibilidade, 
o Governo Federal e o Governo estadual no atendi-
mento a essas famílias, porque, ao lado dessas me-
didas emergenciais, medidas estruturantes devem ser 
tomadas para que haja uma prevenção e as famílias 
não sofram como vêm sofrendo nesses últimos anos.

Muito obrigada.
Eu gostaria, Sr. Presidente, se possível, que o 

meu discurso fosse considerado como feito na íntegra.
Obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA VANESSA GRA-
ZZIOTIN.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores,

DA SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN  
(PCdoB – AM)

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
O fenômeno da cheia e vazante dos rios na nossa 

região é um dos principais indicadores que o ribeirinho tem 
para identificar as mudanças das estações. Todo ano eles 
acontecem e os ribeirinhos se preparam para conviver com 
a mudança na paisagem. De tempos em tempos, eles são 
mais rigorosos e esta cheia promete entrar para a história.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, o Inpa, em parceria com o 
Instituto Max Planck de Química, a cheia deste ano será 
das mais severas já registradas no Amazonas, com mé-
dia prevista para 29,67m, apenas 10 centímetros abaixo 
que a maior cheia já registra em 2009, 29,77 metros.

A situação é alarmante. O serviço Geológico do 
Brasil no Amazonas anunciou no início do mês de abril, 
que o Rio Negro, em Manaus, pode atingir a cota de 
29,51 centímetros. O que representa uma marca que 
pode ser considerada a quarta maior cheia da história.

Neste fim de semana eu e o senador Eduardo Bra-
ga, acompanhamos a comitiva do governador Omar Aziz 
numa viagem a 8 municípios. Foram entregues 7.000 car-
tões Amazonas Solidário, as famílias atingidas pela cheia 
nos municípios de Boca do Acre, na região do rio Purus,  
Ipixuna e  Guajará,  na calha do Juruá. Em todos esses 
municípios, o governador anunciou investimentos para 
recuperar danos causados pela cheia, além do apoio à 
produção e ampliação de projetos sociais.

O governador Omar Aziz anunciou a liberação de 
cerca de 5 milhões de reais em microcrédito, via Agência 
de Fomento do Governo do Amazonas, para ajudar os 
agricultores que perderam a produção, além de garantir 
um prazo de dois meses para os comerciantes terem 
descontados o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria.

Ainda foi anunciado a implantação de projetos so-
ciais do Governo do Estado, como o Viver Melhor, que 
faz adequações em residências de pessoas vivendo com 
deficiência, e o Oportunidade & Renda, que leva capa-
citação e financiamento para combater o desemprego.

A previsão é que 31 cidades decretem situação 
de emergência no Amazonas por conta das cheias. 
Até o momento, 25 cidades foram atingidas e repre-
sentam o quantitativo de 29.916 famílias que sofrem 
os impactos da cheia.

Os Municípios de Envira, Eirunepé, Guajará, Ipi-
xuna, Carauari, Itamarati, Juruá (Calha do Juruá); Boca 
do Acre Lábrea, Pauini, Canutama (rio Purus) entre 
outros já estão recebendo ajuda humanitária.

A ajuda que os governos Estadual e Federal vem 
prestando às vítimas da enchente da Região Norte tem 
sido fundamental. No Amazonas, são várias ações que 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14213 

nos ajudam a contornar os transtornos causados por 
esse fenômeno natural.

Entre elas, o envio de kit de medicamentos pelo 
Ministério da Saúde aos municípios que se encontram 
em estado mais crítico e no dia 30 de março, eu mesma 
presenciei, em Manaus, a assinatura de um convênio 
para repasse de verbas – na ordem de R$82 milhões, 
–  firmado entre o Ministro da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra Coelho e o governador do Amazo-
nas, Omar Aziz, são medidas imediatas de socorro até 
ações estruturantes como a água para todos.

Antes de assinar o convênio, o ministro chegou 
a sobrevoar algumas áreas dos Municípios do Careiro 
da Várzea e Manaquiri, na companhia do governador, 
para observar a gravidade da situação.

Dos recursos anunciados, uma parte, mais preci-
samente R$8 milhões, serão destinados para a emis-
são do Cartão Amazonas Social que vai conceder aos 
moradores que residem nas áreas mais afetadas pela 
cheia, uma ajuda no valor de R$400 por família. Apro-
ximadamente 11 mil famílias deverão ser beneficiadas.

Destaco por fim que o governo do AM também está 
entregando computador notebooks para professores da 
rede municipal desses municípios com o conteúdo pro-
gramático visto que todos os professores da Rede Esta-
dual já haviam recebido esse instrumento tão importante. 

Por fim, recentemente fiz pronunciamento nesta 
Casa sobre o tema a fim de sensibilizar as autorida-
des para esta questão e fomos prontamente atendidos. 
Isso prova que nosso estado tem voz ativa em Brasília 
e que o governo não está alheio às necessidades da 
nossa gente. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendida regimentalmente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que V. 
Exª fizesse a minha inscrição para falar após a Ordem 
do Dia, pela liderança do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agora sim, como orador inscrito, o Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

Senador, permita-me cumprimentar e dar as boas-
-vindas aos 50 alunos do curso de Direito da Faculdade 
Finom, da cidade de Paracatu, Minas Gerais.

Sejam bem-vindos, jovens.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Waldemir Moka, o assunto de 
que vou falar, hoje, tem a ver justamente com a sua 
profissão, que também é a minha, de médico.

Hoje, nós tivemos uma audiência pública na Co-
missão de Assuntos Sociais, de que participaram o 
representante do Ministro da Saúde, Dr. Fernando An-
tonio Menezes da Silva, que, por sinal, foi reitor da nos-
sa Universidade Federal de Roraima e é médico; o Dr. 
Roberto Luiz D´Ávila, Presidente do Conselho Federal 
de Medicina; o Presidente do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde; o Secretário Adjunto de Aten-
ção Especializada do Interior da Secretaria do Estado 
do Amazonas; o Conselheiro do Conselho Nacional de 
Saúde; o Diretor de Relações Institucionais da União 
dos Estudantes; o Sr. Vice-Presidente da Associação 
Médica Brasileira; o Secretário do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde; e o Secretário de 
Comunicação da Federação Nacional dos Médicos. Para 
discutir o quê? A questão da interiorização dos médicos. 

O requerimento falava em debater a presença dos 
médicos nos Municípios brasileiros. Na verdade, é isto: 
debater a ausência de médicos nos Municípios brasileiros.

Em dezembro, Senador Moka, vou fazer 43 anos 
de formado, e, quando estava na faculdade, por volta 
do 5º ano de Medicina, houve um seminário em que 
já se debatia, naquela época, a questão da interioriza-
ção dos médicos, inclusive tentando sensibilizar a nós, 
que nos estávamos formando, a ir trabalhar no interior. 
Interior aí é entendido de várias formas. 

Mas, veja bem, essa realidade não vem mudando. 
Em 2008, a Organização Mundial de Saúde relacionou 
que 455 cidades no Brasil não tinham médicos. Essa re-
alidade não mudou muito nesses quatro anos e, a cada 
dia que passa, na verdade, essa situação se agrava.

E aí, como médicos, poderiam perguntar qual é 
o remédio. Alguns diriam que seria criar mais escolas 
de Medicina. É preciso saber que escolas de Medicina 
e onde criá-las, porque hoje tanto a concentração das 
escolas quanto os médicos estão concentrados nas 
regiões Sul e Sudeste.

Aliás, isso foi colocado muito claramente hoje na 
audiência, mostrando que, enquanto, relativamente, a 
proporção médico/paciente recomendada pela Orga-
nização Mundial de Saúde, de um para mil, no Sul e 
no Sudeste é alta, com cerca de quase três para mil, 
no Norte, no Nordeste e até no Centro-Oeste, tirando 
Brasília, é baixa. E o pior é que, mesmo nessas regi-
ões, os médicos estão concentrados ou nas capitais, 
ou nas cidades de médio porte.
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E se pergunta-se: “Por quê?” Por que os médi-
cos não querem ir para o interior? A questão não pode 
ser colocada de maneira tão simples assim. Vou citar 
o meu exemplo: quando me formei em 1969, eu, que 
sou roraimense, portanto filho do Estado de Roraima, 
na época Território, tinha o maior sonho de voltar para 
lá, como voltei. Mas fui convidado por um professor para 
ficar trabalhando em sua clínica. Inicialmente, perguntou 
quanto eu ia ganhar lá em Roraima. Eu disse: x. E ele, 
então, disse que me pagaria 2x para trabalhar com ele. 
Eu já era casado à época, consultei minha esposa, que 
também é de Roraima, e nós resolvemos ir para lá. Ele 
dobrou a oferta, ou melhor, aumentou a oferta, dizen-
do que me colocava como sócio da clínica e ainda me 
pagava aquele salário. Pois bem, eu fui para Roraima.

À época, havia cinco médicos que exerciam a parte 
clínica e um que era sanitarista. Então, nós fazíamos de 
tudo. Éramos os hoje chamados de generalistas e, na 
época, nós nos chamávamos de “tudologistas”, porque 
fazíamos de tudo mesmo. Agora, em condições razoáveis; 
diria até, do ponto de vista de excelência, com muitas difi-
culdades, seja na estrutura física, seja nos equipamentos.

Isso é o que acontece hoje. Um prefeito do inte-
rior está pagando R$25 mil para o médico ir para lá. O 
médico vai para fazer o quê? Chega lá e não tem um 
hospital que preste, não tem um centro de saúde que 
preste, e o médico às vezes não tem nem condições 
de fazer uma consulta adequada.

E foi dito hoje nessa audiência – aliás, a enésima 
a que assisto, mas eu não sou daqueles que perdem a 
esperança, não –, o que é certo é que nós temos dados 
demais já para fazer um bom diagnóstico. É uma situação 
complexa, que exige uma solução complexa também. 
Não se pode pensar em atitudes paliativas, como dize-
mos no linguajar médico. A pessoa está com um quadro 
sério, está sentindo dor; aí eu dou só um analgésico, a 
dor passa e o problema do camarada não acaba.

Nós temos que realmente ver... E, aí, a proposta 
que fiz ao Ministro Padilha é que ele aproveite e reúna 
nós, médicos, Senadores e também os outros profis-
sionais da saúde. Porque quando eu falo médico, na 
verdade, eu apresentei, Senador Moka, em 1999, em 
2001, em 2003, projetos visando contornar essa situa-
ção, não só para os médicos. Está aqui o meu projeto, 
que dizia: “Os graduados em Medicina, Enfermagem, 
Farmácia, Bioquímica, Odontologia e Fisioterapia”. Quer 
dizer, vários profissionais da saúde, porque chama 
atenção dizer que não tem o médico. Mas, às vezes, 
tem médico e não tem enfermeiro de curso superior; 
às vezes, tem médico e não tem odontólogo; às vezes, 
tem médico e não tem sequer técnico de enfermagem. 

Então, é preciso que a saúde, como um todo, seja 
entendida e atacada de maneira, repito, não paliativa, 
mas que tenha uma solução rápida, pelo menos no 
médio prazo, e que seja duradoura.

Daí porque a minha proposta hoje, depois dessa 
audiência, é que a gente faça uma reunião de todas 
as propostas que existem, tanto na Câmara quanto no 
Senado, como também as ideias do Poder Executivo – 
e aí não é só o Poder Executivo federal não; ouvir os 
prefeitos, os governadores –, e saia com uma solução 
que acabe de vez com esse problema.

Dizer que não é preciso criar curso de Medicina 
é ilusão. Olha, nós criamos, em Roraima, em 1993, e 
começou a funcionar em 1994 – portanto, há 18 anos 
– o curso de Medicina. E o perfil da realidade médica 
no Estado mudou completamente. Mas não é ainda 
a graduação que fixa o médico no lugar. O que mais 
fixa o médico no lugar é a residência médica, porque 
o cidadão ou a cidadã que se forma em Roraima e vai 
fazer residência em São Paulo termina ficando lá, por-
que tem melhores condições de trabalho, tem hospitais 
mais qualificados, tem uma melhor remuneração. Termi-
na ficando por lá mesmo, às vezes, ganhando menos.

Nunca me esqueço de que, quando fui Secretário 
de Saúde pela primeira vez, liguei para um colega meu 
de turma, porque estava faltando anestesista no Esta-
do, convidando-o para trabalhar lá. Perguntei: “Quanto 
tu ganhas aí?” Ele disse: “Ganho tanto”. Eu disse: “Vem 
para cá que tu vais ganhar o dobro e ainda o Governo 
te dá casa e um auxílio-moradia para mobiliar, etc, etc.” 
Ele disse: “Olha, eu prefiro ganhar pouco no asfalto a 
ganhar muito no mato.” Infelizmente, essa é a realidade.

Agora, também não é criando um monte de fa-
culdades particulares ou indo fazer cursos em países 
vizinhos que não tenham qualificação adequada que 
nós vamos resolver o problema de médicos, porque 
poderemos sair de uma situação em que vamos re-
solver o problema de quantidade, mas vamos ter pro-
blema de qualidade.

Então, é muito sério o que se passa já hoje na ques-
tão não só do número de médicos, da qualidade de mé-
dicos, como na questão dos estabelecimentos de saúde.

Nós estamos vendo todo dia, tanto na rede pú-
blica, atendida pelo SUS, quanto na privada, entre 
aqueles que atendem prioritariamente os planos de 
saúde, o caos que se instalou na saúde no Brasil – 
tanto pública quanto privada.

Então, quero concluir, pedindo a V. Exª a transcri-
ção de alguns documentos que eu trouxe, e conclamar, 
mais uma vez, todos a esse trabalho, que quem deve 
comandar, no meu entender, é o Ministro da Saúde. 

Mas não podemos ficar esperando também por 
soluções paliativas. Não adianta inventar, de repente, 
de dar incentivo para que o médico vá para o Município 
tal, para passar dois anos e ganhar ponto na residên-
cia. Temos de encontrar uma solução definitiva, criar 
uma espécie de estatuto da saúde para o Brasil; que 
não seja um plano de Governo só, mas um plano de 
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Estado, porque, depois da vida, não há bem maior que 
a pessoa possa ter do que a saúde. Sem saúde não 
se faz o resto; não se faz educação, segurança, nada.

Portanto, concluo, reiterando o pedido de trans-
crição das matérias a que me referi.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inseridos nos termos do art. art. 210, 
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª 
será atendido regimentalmente.

Hoje, a Presidente Dilma lançou o chamado PAC 
da Mobilidade Urbana, exatamente às 11 horas, quan-
do se dava esse importante debate, que eu gostaria 
de ter acompanhado. Infelizmente, não o acompanhei, 
porque eu estava com o Prefeito Nelson Trad Filho, de 
Campo Grande, que está entre as cidades que serão 
contempladas nesse Programa de Mobilidade Urbana.

Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamen-
to. Talvez, na Comissão de Saúde, após a audiência 
pública, possamos enviar um documento ao Ministro.

Em Mato Grosso do Sul, fora Campo Grande, os 
outros 77 Municípios não têm a quantidade preconi-
zada pela Organização Mundial da Saúde, veja V. Exª.

Na sequência, o próximo orador inscrito é o Se-
nador Pedro Simon.

Perdão, Senador Simon, mas, em permuta com 
a Senadora Ana Amélia, falará agora o Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira.

Eu não tinha visto aqui a permuta, Senador Aloy-
sio, mas havia um pedido da Senadora Ana Amélia de 
permuta com V. Exª.

Peço desculpas ao Senador Pedro Simon.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. 
convidados que nos assistem, nesta tarde vou abordar 
o mesmo tema que o Senador Mozarildo Cavalcanti 
aborda no Senado com tanta frequência e com tanta 
propriedade, como ainda o fez hoje: o tema da saúde.

A saúde na gestão atual do Governo Federal é 
um dos itens que recebe pior avaliação da população 
brasileira, se não me engano é o pior. Os índices de 
popularidade da Presidente Dilma são muito altos, 
mas quando se trata de avaliar o seu governo, a coisa 
muda de figura.

Em relação à saúde, a reprovação é muito alta. E 
com toda a razão: pelo mau funcionamento dos serviços 
da saúde e por falta de uma ação transformadora que 
possa promover efetivamente mudança de qualidade 
na saúde pública do Brasil, a partir dos instrumentos 
que o Governo Federal detém e que poderia utilizá-los 
e, no entanto, não o faz.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, este ano, elegeu a saúde como o tema da Cam-
panha da Fraternidade. E é exatamente esse o tema 
utilizado pela CNBB ao se referir à realidade atual da 
saúde pública brasileira: é uma realidade que clama 
por ações transformadoras. A CNBB pede que as estru-
turas de morte sejam transformadas em estruturas de 

vida. São suas palavras na convocação da Campanha 
da Fraternidade deste ano sobre a saúde no Brasil.

Diria, Sr. Presidente, que já me contentaria se na 
falta de ações efetivamente transformadoras e de mu-
dança de qualidade, tivéssemos, pelo menos, gerência 
adequada do dia-a-dia, com aplicação adequada dos 
tributos os brasileiros pagam, e pagam muito em pro-
porção ao que recebem na área da saúde, conside-
rando o acréscimo da carga tributária que se verifica 
todos os anos.

Na verdade, o financiamento da saúde pública 
no Brasil vem, cada vez mais, sofrendo uma retração 
do empenho do Governo Federal. Nos últimos nove 
anos, na gestão do PT, um dos setores mais afetados, 
quando o assunto é ajuste fiscal, é exatamente o setor 
da saúde. Para este ano, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, o corte que está anunciado é de R$5,470 bilhões, 
ou seja, 6% do Orçamento aprovado pelo Congresso. 

Quando se olha com atenção o que o PT tem 
feito contra o sistema público de saúde, esse é ape-
nas mais um golpe. Talvez o golpe maior, o mais duro, 
o mais sentido e de piores consequências tenha sido 
a derrubada de uma emenda pela maioria governista, 
digo, pela maioria da maioria governista, porque há 
Senadores governistas que votaram contra, que vota-
ram pela saúde. O Senador Mozarildo é um deles, e 
V. Exª, Senador Moka, é outro. Refiro-me ao episódio 
em que o Senado rejeitou uma emenda de autoria de 
um Senador do PT, o atual Governador do Acre, Tião 
Viana, que obrigava o Governo Federal a destinar pelo 
menos 10% da sua receita tributária à saúde. Todo 
tipo de barganha e de negociação foi feita, imaginável 
e inimaginável, para que o Senado rejeitasse o que 
seria o complemento da Emenda à Constituição nº 
29, objeto de uma luta que mobilizou todo o setor de 
saúde de nosso País. 

O ex-Ministro da Saúde Barjas Negri, atual Pre-
feito de Piracicaba, escreveu artigo que se chama 
Subfinanciamento à Saúde: Herança Maldita. Ele, que 
participou da gestão exitosa de José Serra no Ministé-
rio Saúde, alerta para os nove anos perdidos sem que 
se equacionasse o financiamento da saúde pública.

O Governo atual vem dilapidando – esse é o ter-
mo – seus sucessivos recordes de arrecadação em 
desfavor da saúde. Enquanto a carga tributária líquida 
da União cresce todos os anos – de 2002 a 2011, essa 
carga aumentou de 3,3% do PIB para 12% do PIB –, 
os gastos com a saúde se mantiveram no patamar de 
1,6% do PIB. Esse é um número alarmante, mostra que, 
realmente, a saúde está relegada ao esquecimento, 
ao descaso, o que não condiz com a enorme preocu-
pação e com a angústia dos brasileiros, que não têm 
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plano de saúde e precisam de um serviço público de 
boa qualidade.

Ainda segundo o ex-Ministro Barjas Negri, se o 
governo federal – ele faz esse exercício nesse artigo a 
que me refiro – tivesse destinado um pequenino naco 
do aumento da arrecadação tributária para a saúde, 
teria sido possível promover uma revolução no setor. 
Diz Barjas Negri: “Se ao longo do seu governo – o ex-
-Presidente Lula- tivesse destinado à saúde apenas 
mais 0,1% do PIB a cada ano, hoje o SUS teria cerca 
de 30 bilhões a mais no Ministério da Saúde”. V. Exª, 
que é médico, sabe o que significa isso, sabe o que 
significaria esse aumento na quantidade de recursos 
aplicados na efetiva transformação da qualidade. 

No Brasil, ao contrário do que acontece nos pa-
íses ricos – e nós nos gabamos agora de ser a sexta 
economia do mundo, país emergente, que vem con-
quistando posições de apreço cada vez maior na co-
munidade internacional – aos quais queremos nos 
ombrear, o financiamento da saúde, o gasto com a 
saúde, 30% vem das famílias na proporção de e, 70% 
do governo, em no Brasil é o inverso: 58% vêm das 
famílias e 42% do Governo. Quer dizer, para sermos 
realmente um país rico, com um povo saudável, nós 
temos de inverter essa lógica, menos financiamento 
por parte da população e mais recursos por parte do 
governo. É isso que a sociedade brasileira demanda. 

Eu destinei todas as minhas emendas parlamen-
tares ao setor de saúde, para instituições sérias da 
área de saúde, todas elas. Este fim de semana, inclu-
sive, estive visitando uma instituição do meu Estado, 
a Fundação Padre Albino, de Catanduva, que mantém 
belo hospital universitário e uma faculdade de medicina 
que é uma das melhores do País, conversando com a 
diretoria da fundação, Sr. Presidente, é de chorar. Quer 
dizer, os custos dos procedimentos estão muito acima 
do que a instituição recebe no SUS. Por quê? Porque a 
participação do Governo Federal no financiamento do 
SUS caiu nos últimos oito anos de 53% para 44%. Isso 
que acontece. O Governo Federal vem se retraindo das 
suas obrigações de financiamento do SUS. Deixando 
o financiamento por conta da sociedade, das institui-
ções filantrópicas que não têm mais como viver – e 
elas respondem por 50% da assistência hospitalar no 
País – e dos Estados e dos Municípios. 

Hoje os estados e municípios estão obrigados a 
gastar, pelo menos, nos casos dos estados 12% da 
sua receita, a partir da aprovação aqui no Senado da 
regulamentação da Emenda nº 29 e os municípios 15%. 

O Estado de São Paulo gasta um pouco mais de 
12% em saúde, mais nem todos os estados tem capa-
cidade de fazê-lo que e agora são obrigados, mas os 
municípios normalmente gastam 25% da sua receita 

com a saúde pública. Isso se deve ao fato de que o 
Governo Federal vem se retraindo, se omitindo. Na me-
dida em que o Governo Federal reduz sua participação, 
os municípios, os estados e o setor filantrópicos e as 
famílias são obrigados a aumentar essa participação. 

O envelhecimento da população e o encarecimen-
to dos procedimentos médicos, como consequência do 
avanço da tecnologia que exige equipamentos cada 
vez mais complexos, trazem consigo a necessidade 
de especialização crescente na área da medicina e 
evidentemente os gastos da saúde pública aumentam.

Por isso, Sr. Presidente, tem razão a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil ao lançar a Campanha 
da Fraternidade com a temática: “Fraternidade e saú-
de pública”. 

O Governo colocou a saúde na UTI e nós preci-
samos todo o empenho da sociedade civil brasileira 
retirá-la de lá e dar-lhe um tratamento digno a altura 
daquilo que os brasileiros esperam e que têm direito. 
E há orçamento para isso.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Quero parabenizar o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

É verdade. Infelizmente, Senador, votamos aqui a 
Emenda nº 29, demos a obrigação para os Municípios 
e para o Estado e, novamente, a União, que é quem 
mais arrecada, o Governo Federal, não tem obriga-
ção de nenhum percentual, o que é muito lamentável.

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PSDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que esta será 
uma grande semana no Congresso Nacional. Todas as 
manchetes, expectativas e notícias de que não daria 
em nada, não foi o que aconteceu. Estamos vivendo 
um momento realmente muito importante. 

Na Comissão de Ética, a situação ficou muito 
positiva. Embora o PMDB tenha aberto mão da Presi-
dência, a escolha do Presidente, o ilustre representan-
te do Partido Socialista, foi muito positiva. Um homem 
de primeira grandeza. O Relator escolhido, o Senador 
do PT de Pernambuco, muito positivo. E, hoje, instala-
-se a CPI.

É verdade que ainda há algumas interrogações. 
A imprensa diz que alguns dos grandes líderes, dos 
grandes nomes dos principais partidos não estão que-
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rendo participar. Não é o mais importante. Eu confesso 
que, na minha longa vida nesta Casa, eu nunca vi uma 
CPI que começasse praticamente com a conclusão. 

Nós criamos a CPI, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para investigar, para ver, para tomar conheci-
mento de coisas que tenham acontecido. Desta vez, as 
coisas já aconteceram, já estão provadas. Na verdade, 
já recebeu relatório da Polícia Federal. O nosso que-
rido companheiro Demóstenes dizer que aquilo tudo 
é mentira, que é invenção... Porque o argumento que 
seus advogados estão usando, de que as gravações 
que se referem a ele tinham que ter tido licença do 
Supremo por causa do fórum privilegiado, é uma pia-
da! Admira-me que um ex-Ministro, o Sr. Bastos, com 
a sua autoridade, defenda uma tese infeliz como essa.

A polícia nunca investigou o Sr. Demóstenes. A 
polícia investigou o Sr. Cachoeira. Agora, o que quer 
o advogado do Sr. Demóstenes? Como na gravação 
do telefone do Sr. Cachoeira aparecia o número do 
Demóstenes, ele queria que suspendessem a grava-
ção. Isso é piada! 

Não há gravação feita no telefone do Sr. Demós-
tenes. Há gravação feita do telefone do Sr. Cachoeira, 
com autorização policial, judicial. Agora, o que querem 
os advogados dele? “Apareceu o nome do Sr. Demós-
tenes. O Sr. Demóstenes tem direito a foro privilegiado. 
Suspendam as gravações”. É piada!

Eu estou aqui há muito tempo, há mais de 20 
anos, para tentar criar uma CPI dos corruptores, CPI 
dos empreiteiros. Criamos várias CPIs, cassamos di-
versos Parlamentares, cassamos um Presidente da 
República, mas nunca conseguimos instalar uma CPI 
de empreiteiro ou de corruptores. E, onde há corrup-
to, há corruptor. Corrupto é grave? É muito grave! Mas 
mais grave é o corruptor, que vai lá, oferece dinheiro 
e compra, para obter as coisas. 

Nós nunca conseguimos, mas, desta vez, já há um 
empresário corrupto. Está praticamente claro. O ilustre 
cidadão dessa empreiteira Delta, campeã das obras 
do PAC, que declara, com a maior tranquilidade, que 
Senador, com R$20 milhões ou R$50 milhões, compra 
o que quer para fazer o que quiser. Está provado. Para 
esse, não precisa nem criar a CPI dos empreiteiros ou 
a CPI dos corruptores, pois ele já está.

Deus demora, mas existe. Em 20 anos, o Se-
nado não criou a CPI dos corruptores. Não deixaram 
criar nem a de empreiteiros. De repente, aparece aí. 
Escancaram. 

Vai ser um grande trabalho. Eu aconselharia aos 
partidos políticos... Esse negócio de dizer que vão 
cercar, que os do PT vão cercar o Governador do Rio; 
os do PSDB, o de Goiás; os do PMDB, o do Rio de 
Janeiro, para não deixar... Vão blindar para não deixar 

atingir, é piada. Nessa CPI as coisas são claras, e os 
fatos aparecerão. 

Sábado, os jovens já estavam na rua. Eu vi um 
Senador dizer que tinha que haver mais gente. Eu 
acho que não. Acho que tinha o suficiente. Não va-
mos exagerar, mas vai vir mais gente, se for preciso. 
Podem ficar tranquilos. Os jovens vão estar na rua. E 
não adianta os lideres não quererem comparecer ou 
quererem indicar aqueles para fazer de conta. 

Eu, por exemplo, vou estar lá na CPI. Não indica-
do pelo meu partido. Tenho certeza que não, mas vou 
estar lá. E, se não puder fazer pergunta por escrito, 
porque vai haver muita gente; se não puder haver per-
gunta verbal, eu vou deixar por escrito. Mas vou estar 
lá e sei de muita gente que vai fazer o mesmo. Muita 
gente vai fazer o mesmo.

Esta é a grande CPI e o grande momento do 
Conselho de Ética. 

Quem viu a posse da Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral e quem viu a posse do Presidente 
do Supremo Tribunal percebeu que, nos dois pronun-
ciamentos, os dois Presidentes foram claros: “Essa 
eleição que vem aí é a eleição da Ficha Limpa. Vai 
ser diferente. O Governo vai atualizar e vai fiscalizar”. 

O mensalão. Disseram que alguns, inclusive gran-
des líderes, queriam a CPI para esvaziar o mensalão. 
Como o mensalão vai ser votado, vão botar a CPI para 
desmoralizar, para ridicularizar e, com isso, fazer com 
que o mensalão caia no ridículo, e todos sejam absol-
vidos. É o contrário. Esta CPI é que vai valorizar a vo-
tação do mensalão. Essa CPI. Aliás, nessa CPI, já se 
diz que a Delta, desse grande empreiteiro, a empresa 
que mais conseguiu dinheiro dos fundos do Governo 
Federal, no Plano de Aceleração do Crescimento, é 
aquela de que o ex-Chefe da Casa Civil, o Sr. José 
Dirceu, é o assessor, é o orientador, é o coordenador. 
E trabalhou muito bem o Sr. José Dirceu, porque essa 
empresa faturou um mar de dinheiro. E esse Seu Ca-
choeira, que estamos analisando aqui, é o Cachoeira lá 
do mensalão, é o Cachoeira que aparecia na televisão...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...do 
Sr. Waldomiro, subchefe da Casa Civil do Sr. José Dir-
ceu, da gravação de onde toda a bandalheira começou 
e que a televisão mostrou, pegando dinheiro, botando 
no bolso e discutindo percentual. E fomos ao Lula dizer: 
“Demita o Seu Waldomiro. Abra um processo contra 
o Cachoeira!”. E ele não quis. Pedimos a CPI aqui, e 
o Presidente do Senado e o Sr. Lula, Presidente, não 
deixaram criar. Tivemos que ir ao Supremo e lá, no Su-
premo, ganhamos, um ano depois. Aí não era mais o 
Cachoeira, não era mais o Waldomiro, era o mensalão, 
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porque a bandalheira está generalizada, porque, como 
presidente, não trancou na hora, não tranca mais. Pois 
aquele Cachoeira, aquele Cachoeira do mensalão é o 
Cachoeira de hoje, dessa CPI que estamos criando. 

Até disse um ex-presidente que achava que ele 
era favorável a essa CPI, porque essa CPI do Cacho-
eira ia desmoralizar o mensalão. Ao contrário. Ela vai 
mostrar que há uma continuidade. E penso diferente: 
quando está todo mundo impressionado por que o 
Lula é a favor dessa CPI, que a Presidente é contra, a 
mim me parece que é um drama de consciência. Ele 
está reparando agora o erro que fez. Não deixou criar 
lá, pois agora deixa criar aqui. É verdade que, lá, ele 
era o Presidente, pagaria a conta; e, aqui, quem paga 
a conta é a Presidenta. Não é ele. Mas ele quer criar 
e está certo que crie. 

Não creio. Podem atingir esses fatos aqui e acolá, 
podem atingir a Presidenta, mas não creio que a serie-
dade e a credibilidade, que a dignidade dela, que eu re-
conheço... Pelo menos até agora eu não vejo nada em 
sinal contrário. Nada. Apenas, ilustre Presidente, V. Exª 
está perdendo uma oportunidade. O seu Ministro está 
insistindo para V. Exª baixar o decreto determinando que 
só pode ser nomeado no Governo Federal quem tem fi-
cha limpa. Ele é a favor, o Chefe da Casa Civil é a favor, 
o Ministro da Justiça é a favor. Está na mão de V. Exª. E 
V. Exª, no seu estilo de ser, um pouco do superego, não 
respondeu nem “sim” nem “não”. Não falou. Está passan-
do da hora, Presidenta! Está passando da hora! Essa 
era a hora de assinar. Exatamente no momento em que 
o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo estão 
nessa linha. É hora de V. Exª assinar também isto: para 
ser nomeado no meu Governo, tem que ter ficha limpa. 
Grande momento esse. Grande momento!

Eu subi nesta tribuna quase chorando pela desmo-
ralização que o Senado fez da CPI, quando a CPI dos 
Cartões Corporativos foi desmoralizada, ridicularizada, 
porque ninguém quis fazer nada. Quiseram arrego e 
arquivaram. Na CPI das ONGs, PT e PSDB fizeram 
arrego e se desmoralizaram. Não fizeram nada. Desta 
vez, graças a Deus, vamos viver o momento de uma 
grande CPI. A sociedade vai acompanhar a TV Senado 
e a TV Câmara. O Brasil vai olhar um fator novo que 
não tínhamos até agora: as redes sociais. Vão acom-
panhar e vão cobrar. E nós vamos encontrar a verdade.

Aliás, volto a dizer: desta vez, estamos quase 
começando pelo fim. A CPI do Impeachment levou um 
tempo até aparecer o motorista, que contou as coisas 
que estavam acontecendo. Agora, antes de criar a CPI, 
as coisas já aconteceram. Aquela empreiteira, que é 
um escândalo, vai pagar o preço da imoralidade. Se é 
verdade que o ex-Chefe da Casa Civil era o coorde-
nador, o orientador dela, ela vai ter que explicar qual 

é a capacidade fantástica que ele teve para convencer 
que a empreiteira, que era a última nas colocações de 
obras do Governo Federal, se transformasse na cam-
peã de todas as obras.

E o meu querido colega Demóstenes? Eu não 
sei, eu não sei! O respeito, o carinho que durante nove 
anos eu tive, de botar a mão no fogo pela sua capaci-
dade, pela sua dignidade!

Deus queira que ele encontre argumento. Subiria 
a esta tribuna feliz da vida se isso acontecesse. Mas, 
caso contrário, talvez seja o caso de S. Exª fazer aquilo 
que foi uma das atitudes mais significativas da história 
deste Congresso: o Deputado Jefferson, Presidente do 
PTB, acusado, denunciado, cassado, por se meter, por 
se introduzir no mensalão, por ser um dos que entra-
ram na compra de um dinheiro para distribuir, lá pelas 
tantas, no seu depoimento, ele resolveu contar toda 
a verdade. E contou tudo o que tinha acontecido com 
relação a ele e com relação ao resto. 

Eu me lembro que, quando ele sofria um bom-
bardeio de todos os lados, o pessoal se surpreendeu 
com o meu pronunciamento. Eu o felicitei: “V. Exª está 
cometendo um gesto muito importante, e o Brasil vai 
lhe dever isso. No meio das agruras, dos equívocos, 
V. Exª teve a grandeza de ver e contou o que tinha 
que ser contado. Ao invés de se esconder para querer 
abafar, V. Exª contou tudo o que tinha que contar”. Foi 
a partir dele, desse depoimento, que a CPI do Men-
salão foi adiante. 

Eu não sei, mas, talvez, o Sr. ilustre Senador, 
meu querido amigo há tanto tempo, possa fazer isto: 
de repente, contar toda a história; contar o que tem, o 
que não tem, tudo o que existe e tudo o que não existe.

Acho que o nosso Senador, na verdade, é um 
problema muito estranho, mais de psiquiatria do que 
de Direito Penal, em que duas personalidades convi-
viam: uma, um capitão digno, correto, decente, sério; 
outra, o conivente com todas essas coisas. De repen-
te, disso pode surgir a verdadeira personalidade. E ele 
pode realmente fazer o depoimento e ser um depoi-
mento histórico, contar realmente o que é, até porque 
nós vamos chegar lá, com ou sem o depoimento dele. 
Melhor seria com o depoimento dele.

Estou muito feliz, Sr. Presidente, muito feliz, por-
que vejo que estamos continuando na linha. Desde o 
Ficha Limpa...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
encerro, Sr. Presidente. Desde o Supremo, cortando 
na própria carne, reconhecendo que a Corregedoria 
tem poderes, e que pode agir, e que pode funcionar, 
e que pode denunciar, e não como queriam alguns, 
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deixar como esteve até aqui, em que as corregedo-
rias estaduais, anos e anos e anos, levassem a cabo 
e nada acontecesse. 

E, agora, esse trabalho, se Deus quiser – e já 
existe um projeto encaminhado, que está na Comissão 
de Constituição e Justiça –, terminando de vez com 
a impunidade, fazendo com que no Brasil, como nos 
países civilizados do mundo inteiro, condenado a pri-
meira vez, recorre; condenado num tribunal colegiado, 
pode recorrer, mas vai para a cadeia. No mundo inteiro 
é assim. Só no Brasil recorre-se seis vezes, leva-se dez 
anos e ninguém vai para a cadeia que não seja ladrão 
de galinha. Nunca tivemos tanta chance de aprovar 
esse projeto como agora.

Era isso, Sr. Presidente, agradecendo a gentile-
za de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Pedro Simon 
pelo pronunciamento e pela lucidez.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre 
a mesa, há um requerimento de urgência referente à 
Mensagem nº 30, que foi aprovada hoje, pela manhã, 
na Comissão de Assuntos Econômicos e que trata de 
autorização para financiamento do Banco Mundial ao 
Governo do Piauí.

Eu queria requerer que, se possível, V. Exª colo-
casse na Ordem do Dia a votação do requerimento. E, 
em acordo com as lideranças, sendo aprovado o reque-
rimento de urgência, já que é um tema sem maiores 
polêmicas, a matéria poderia constar como primeiro 
item da pauta. Era esse o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta às lideranças 
presentes se têm objeção em colocarmos como re-
querimento de urgência o requerimento do Senador 
Wellington Dias.

(Pausa.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É do Piauí?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – É do Piauí.

Então, oportunamente, será colocado em votação, 
quando da Ordem do Dia, Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz, 
por permuta com a Senadora Ana Amélia.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, gostaria de destacar hoje, 
aqui na tribuna do Senado, o importante passo dado 
pelo Estado do Acre para a consolidação do Programa 
Estadual de Incentivo à Piscicultura.

O Governador Tião Viana inaugurou ontem, pela 
manhã, a Indústria de Embutidos de Peixes do Município 
do Bujari, localizado a 20 km de Rio Branco, a nossa 
capital. O início dos trabalhos dessa indústria marca 
um momento sólido da industrialização do peixe no 
Acre e reafirma a disposição do Governo acreano de 
colocar a piscicultura como um dos grandes vetores de 
desenvolvimento do nosso Estado. E quero aqui fazer 
justiça à Ministra Ideli Salvatti, que foi, no período em 
que estava à frente do Ministério da Pesca e Aquicul-
tura, uma pessoa que se sensibilizou de pronto para 
esse programa de piscicultura do Acre, que se colocou 
completamente à disposição e deu os primeiros passos, 
como Ministra, para que esse programa acontecesse, 
como está acontecendo.

Devo ressaltar que o atual Ministro da Pesca e 
Aquicultura, o Senador Crivella, tem sido também um 
parceiro de todas as horas e vai estar conosco no Es-
tado do Acre daqui a poucos dias para participar de 
atividades alusivas a essa ação estratégica que o Go-
verno do Acre está desenvolvendo em apoio à pisci-
cultura. O Ministro Marcelo Crivella vai estar presente, 
sim, para acompanhar de perto todos os movimentos 
que estão acontecendo e principalmente para ver que 
essa ação do Governo do Acre é uma ação conside-
rada exemplar no campo da piscicultura.

A Indústria de Embutidos de Peixe é o resultado 
da parceria entre o Governo do Estado do Acre, o Go-
verno Federal e a Prefeitura do Bujari, juntamente com 
as cooperativas de piscicultores a produtores rurais 
daquele Município. Nesse início dos trabalhos, serão 
processadas pela indústria, em média, 13 toneladas 
de peixe por mês, gerando emprego direto e indireto 
no Município. Hoje, 150 piscicultores estão envolvidos 
no fornecimento da matéria-prima, mas a estimativa é 
expandir essa produção para até 30 toneladas mensais.

Com a inauguração da indústria, os produtores 
poderão reduzir o tempo que levariam para lucrar com 
a produção de peixe. Sem o empreendimento, os pisci-
cultores levariam pelo menos 12 meses para começar 
a ter lucros com a piscicultura. Agora, será possível 
ampliar largamente a produção e realizar três safras 
em um ano. O produtor pode começar a ganhar di-
nheiro até cinco meses depois de iniciar sua atividade.

Após ser vendido para a indústria, o peixe tem 
escamas e espinhas retiradas. Em seguida, a carne 
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é separada mecanicamente, surgindo um picadinho 
de peixe, matéria-prima que será utilizada para 
vários pratos da culinária e, o que é muito impor-
tante, para o incremento do cardápio da merenda 
escolar. Essa Indústria de Embutidos de Peixes vai 
processar os pescados de tal maneira que eles fi-
quem aptos para o fornecimento de nutrientes para 
a merenda escolar.

A Secretaria de Estado de Educação já anunciou 
que comprará parte da produção de peixes embutidos 
que será feita na indústria, elevando o valor nutricio-
nal da merenda escolar e com a segurança de que 
o produto já será oferecido sem espinha, sem riscos 
para as crianças.

O Secretário da Indústria, do Comércio e dos 
Serviços Sustentáveis do Estado do Acre, Edvaldo 
Magalhães, já afirmou que esse novo empreendimento 
é uma demonstração de que o Acre está trabalhando 
para agregar valor à produção de peixe e que, em breve, 
será inaugurado um complexo industrial da piscicultura 
do Acre, que é exatamente o ponto que vai alavancar 
a industrialização dessa atividade, completando toda 
a cadeia produtiva. 

O complexo industrial da piscicultura do Acre vai 
processar tanto a produção de alevinos quanto a pro-
dução de ração para os peixes e também a parte de 
filetagem do peixe, tanto para o consumo local quanto 
para a exportação.

A piscicultura é uma aposta do Governo do Acre, 
que promete alta lucratividade, sustentabilidade am-
biental e possui um grande mercado consumidor. O 
Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura (Conepe) 
já destacou, em sua página na Internet, que o Acre 
é referência para a criação de peixes na Amazônia. 
Nada mais verdadeiro! Esse reconhecimento é moti-
vado, entre outros fatores, porque o Governador Tião 
Viana estabeleceu, como uma das prioridades em sua 
gestão, o incentivo à piscicultura, tanto como atividade 
geradora de renda para o pequeno produtor quanto 
como atividade que contribui para a preservação do 
meio ambiente, uma vez que é uma atividade ecolo-
gicamente correta.

No ano passado, o Governo estadual lançou um 
programa ambicioso de incentivo à atividade pesquei-
ra que vai permitir ao Acre deixar de ser importador 
para ser exportador de pescado, notadamente para os 
países andinos, principalmente a partir da conclusão 
da rodovia Transoceânica, Interoceânica que sai exa-
tamente de Rio Branco pela Rodovia 317 e chega até 
Peru e aos portos do Pacífico.

Mais de mil famílias em 17 Municípios acreanos 
já foram beneficiadas pelo programa só em 2011, em 
um total de 500 hectares de lâmina d’água destinados 

a essa atividade. Vale ressaltar que esse número de 
família vai chegar a mais de quatro mil até 2014.

Apenas em Assis Brasil foram construídos 50 
tanques para a criação de peixes. Em Feijó, no outro 
extremo do Estado, mais 75 tanques. O Governo es-
tadual estima que a atividade, em toda a sua cadeia 
produtiva, possa movimentar cerca de R$350 milhões 
por ano. Isso é realmente muito expressivo, principal-
mente por se tratar de um Estado com tantas neces-
sidades quanto o Estado do Acre.

O Secretário de Extensão Agroflorestal e Produ-
ção Familiar, Lourival Marques, já afirmou, inclusive, 
que para atingir essa meta será assegurada assistên-
cia técnica aos criadores em toda a cadeia produtiva. 
Eles receberão orientação desde a construção dos 
açudes até a comercialização do pescado. Máquinas 
e implementos agrícolas já foram adquiridos pelo Go-
verno para intensificar as ações produtivas e expandir 
a amplitude da piscicultura no Estado.

Eu gostaria de destacar que boa parte da popu-
lação acreana é composta por ribeirinhos que vivem 
em regiões de difícil acesso e em Municípios con-
siderados isolados. Ainda assim, eles estão experi-
mentando ações assertivas de segurança alimentar e 
abastecimento local, com profundos reflexos na área 
social e ambiental. 

Comunidades banhadas pelo rio Muru, em Ta-
rauacá, podem relatar com conhecimento de causa 
os primeiros resultados decorrentes do Programa 
Estadual de Incentivo à Piscicultura. Lá foram implan-
tados doze açudes, enquanto a comunidade Taquari, 
próxima ao rio Liberdade, recebeu 60 mil alevinos 
para povoar os 96 açudes construídos pelo Governo. 
Tudo isso acontece, apesar das dificuldades para a 
chegada dos maquinários a essas localidades iso-
ladas, dificuldades que ocorrem desde o embarque 
e desembarque em balsas até os bancos de areia, 
tendo pela frente árvores caídas que impedem a na-
vegação. Em algumas situações, tratores chegam a 
ficar submersos nos rios da região. 

Apesar dos enormes desafios, é gratificante saber 
dos grandes benefícios que o programa de piscicultura 
tem proporcionado a essas famílias. O Programa Es-
tadual de Incentivo à Piscicultura no Estado do Acre 
prevê, ainda, a instalação de Unidade de Produção de 
Peixe, uma delas é exatamente o Complexo Industrial 
da Piscicultura do Acre, que vai ficar na BR-364. 

A piscicultura do Acre conta com o apoio do Ban-
co da Amazônia e do Banco do Brasil e conta com o 
apoio indispensável do Governo Federal, através do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, que oferecem linhas 
específicas, com condições de pagamento acessível 
para essa atividade. O apoio técnico é assegurado tanto 



14238 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

pelos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento, 
Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, por meio 
de experimentos de novas técnicas e pesquisas de 
produção e mercado, como também pela Secretaria 
de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, que 
oferecem assessoria...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...que 
oferecem assessoria por meio de capacitação e redu-
zem o risco de prejuízos aos investidores. 

Esse programa de Estado, é bom ressaltar, atua 
de forma integrada em toda a cadeia produtiva e com 
ações que passam pelo fortalecimento da produção 
familiar, pela implantação de estruturas industriais de 
grande porte em Rio Branco e Cruzeiro do Sul e que 
contam com centros de alevinagem, pela fábrica de 
ração e frigorífico, e apoio ao fortalecimento das ativi-
dades produtivas comunitárias, com a implantação de 
agroindústrias locais, como foi o caso da agroindústria 
inaugurada ontem na cidade de Bujari pelo Governa-
dor Tião Viana, pelo Vice-Governador César Messias 
e também pelo prefeito da localidade, o Prefeito Pa-
deiro, que é exatamente a pessoa que está na linha 
de frente dessas ações com o Governo do Estado no 
Município do Bujari.

Para encerrar, Sr. Presidente, destaco o orgu-
lho que sinto por fazer parte da base de apoio de um 
Governo que, além da eficiência, transparência e ho-
nestidade, busca soluções simples, em conformidade 
com sua capacidade de investimento e dentro de suas 
limitações, para alavancar o desenvolvimento regional. 
Um Governo que busca soluções realistas e práticas 
que levam em conta, acima de tudo, o interesse social 
e em consonância com tudo aquilo que o povo acreano 
espera de uma boa gestão.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta 
tarde de terça-feira, cumprimentando o Governador 
Tião Viana por esta feliz iniciativa de inaugurar a In-
dústria de Embutidos de Peixes da cidade do Bujari, 
no Estado do Acre.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 

Casildo Maldaner, em permuta com o Senador Lind-
bergh Farias.

Senador, permita-me. A Presidência irá ler, a pe-
dido do Senador Wellington Dias, requerimento:

“Nos termos do art. 336, inciso II, combinado 
com o art. 338, incisos IV e V, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requer urgência para o PRS nº 
12, de 2012, advindo da Mensagem do Senado Fe-

deral nº 30, de 2012, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$350.000.000,00 (trezentos 
e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), de principal, entre o Estado do Piauí e 
o Banco Internacional para Reconstrução do Desen-
volvimento – Banco Mundial (BIRD), em apoio ao 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, 
na modalidade de Empréstimos para Política de De-
senvolvimento (DPL).”

Está lido, Senador. Na Ordem do Dia, em ha-
vendo acordo de Lideranças, nós poderemos votá-lo 
ainda hoje.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 339, DE 2012 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Requeiro, nos termos do artigo 336, II, combi-
nado com o artigo 338, IV e V; do Regimento Interno 
do Senado Federal, urgência para o PRS nº 12 de 
2012, advindo da Mensagem (SF) nº 30, de 2012, 
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até US$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca), de principal, entre o Estado do Piauí e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to – Banco Mundial (BIRD), em apoio ao “Programa 
de Desenvolvimento Sustentável do Piauí” (Green 
Growth and Inclusion Development Policy Loan), 
na modalidade denominada Development Policy 
Loan – DPL.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Casildo 
Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Antes, quero aproveitar para cumprimentar 
o Estado do Piauí, na pessoa do eminente Senador 
Wellington Dias, pela luta, não só porque ele foi Go-
vernador durante oito anos do seu Estado, mas porque 
continua aqui defendendo os piauienses, ainda mais 
com este empréstimo para poder ajudar mais o grande 
desenvolvimento do Piauí.

Nosso País encontra-se hoje em uma situação 
econômica relativamente favorável e, ainda melhor, 
com uma perspectiva de crescimento futuro alvissa-
reira. Somos a sexta economia do mundo, mas com 
capacidade real de avançar mais.

Quando analisamos o aspecto infraestrutural, a 
situação é preocupante. Esse vetor, nobres colegas, 
é condição essencial para permitir qualquer possibili-
dade de expansão futura.

Quando nos deparamos com a questão infraes-
trutural, começamos a meditar, sem dúvida alguma.

Foi o que aconteceu no passado, cujas consequ-
ências enfrentamos, hoje, em gargalos infraestruturais 
de difícil e onerosa solução.

O exemplo clássico diz respeito à nossa opção 
histórica de transporte de cargas e passageiros. Pra-
ticamente ignoramos as ferrovias e hidrovias, optando 
quase exclusivamente pelo transporte rodoviário.

Atualmente, nossas linhas férreas são extrema-
mente limitadas. Em todo o Brasil, nossa rede alcan-
ça pouco mais de 25 mil quilômetros. Já os Estados 
Unidos, com um território pouca coisa maior que o 
nosso, ostentam, com justificado orgulho, seus 227 
mil quilômetros de trilhos.

Vejam bem, nós ficamos com apenas 10%, nas 
estradas de ferro, do que possuem os Estados Unidos.

Então, a diferença entre países com mais ou me-
nos a mesma extensão é muito grande: 227 mil quilô-
metros lá e nós, aqui, com 25, 22 mil quilômetros. É 
uma diferença extraordinária.

Em 1992, o País optou pelo processo de con-
cessão à iniciativa privada das ferrovias, divididas em 
malhas regionais. A responsável pela malha sul, por 
exemplo, é a América Latina Logística. Em meu Esta-
do de Santa Catarina, os trilhos ligam, precariamente, 
poucas localidades das regiões do Meio Oeste, Pla-
nalto Norte e a Serra ao porto de São Francisco do 
Sul. Há, ainda, um pequeno trecho no sul do Estado, 
concedido à Ferrovia Tereza Cristina, ligando ao Por-
to de Imbituba.

Em função de nossa geografia e, principalmente 
do mapa da produção econômica, marcada pela di-
versificação e descentralização, com grandes centros 
produtores afastados da capital e do litoral, as liga-
ções férreas eficientes não são apenas importantes, 
mas verdadeiramente indispensáveis ao crescimento.

Precisamos de uma ferrovia que atravesse o Es-
tado, no sentido oeste- leste, de Chapecó a Itajaí, no 
litoral. Trata-se do corredor ferroviário de Santa Catarina, 
apelidado de “ferrovia do frango”. Em outro sentido, um 
corredor que faça a ligação entre todos os portos de 
nosso litoral, de Itapoá a Imbituba, interligando cerca 
de cinco portos, permitindo que nossos produtos saiam 
dali para todo o Brasil e para o mundo.

Tão importante quanto a construção desses cor-
redores é sua integração com outros Estados brasi-
leiros. É evidente a carência por uma ferrovia que ve-
nha do Centro-Oeste brasileiro, de Mato Grosso, de 
Mato Grosso do Sul, terra do nosso eminente Senador 
Moka, que preside esta sessão; um corredor que ve-
nha de Mato Grosso do Sul. Esses trens vindo de lá, 
carregados de grãos, devem ter conexões no oeste 
catarinense, abastecendo nosso agronegócio e sendo 
transformados em carnes. De lá seguem, ainda em via 
férrea, para o litoral, onde farão sua integração inter-
modal nos portos, saindo dali para o mundo.

Sem dúvida alguma, é uma grande saída; Mato 
Grosso, aquela região do Centro-Oeste brasileiro, que 
tem grãos, e para sua saída e para transformar em 
carnes, não só lá, mas também no oeste catarinense, 
na região das missões do Rio Grande do Sul, e assim 
por diante. Então, uma ferrovia que venha da parte 
ocidental do Brasil, de norte a sul, ligando – por que 
não? – até o porto do Rio Grande, nas terras gaúchas.

Acho que essas são as grandes saídas que pre-
cisamos implantar no campo das ferrovias. Hoje, na 
verdade, sentimos um certo apagão nesse sentido.

Os benefícios são imensos, mas podemos des-
tacar, resumidamente, a redução brutal nos custos de 
produção, além de substancial alívio de tráfego pesa-
do em nossas rodovias, porque isso vem, sem dúvida, 
aliviar o tráfego nas rodovias, principalmente no que 
tange ao transporte de cargas pesadas.

Contudo, a realidade ainda está distante de nós. 
O projeto de engenharia da “ferrovia do frango” já foi 
objeto de licitação, em 2010, mas até hoje ainda não 
está concluído. O corredor litorâneo sequer foi licitado.

Notem que a atividade é muito interessante, do 
ponto de vista econômico. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária, em 2011, o setor fa-
turou R$4,2 bilhões, alta de 35% em relação a 2010, e 
a perspectiva para a década é de crescimento contínuo.
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Até mesmo nosso modelo é conflitante: os pro-
jetos são públicos, as concessões privadas, mas há 
uma empresa pública de construção e administração, 
a Valec. Isso sem contar as ações nas esferas estadual 
e municipal. Sem trocadilhos, ainda temos um longo 
caminho a trilhar.

Ressalto, nobres colegas, que esta dificuldade não 
é exclusiva de Santa Catarina; todo o Brasil sofre com 
a falta de planejamento em infraestrutura logística, e 
as ferrovias são de longe nosso calcanhar de Aquiles. 
Percebo quase uma letargia, um apagão, por que não 
dizer. Somos um gigante sonolento, com possibilidades 
imensuráveis e dormindo em berço esplêndido nesse 
setor, sem dúvida alguma.

Reconhecemos, sem dúvida, os esforços feitos 
pelo Governo Federal na realização de investimentos, 
principalmente no PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento. No entanto, fica uma nítida impressão de 
que as ações não estão planejadas de forma integrada, 
prevendo a utilização de diferentes plataformas, em di-
álogo permanente com governos estaduais, municipais 
e iniciativa privada. Está faltando alguma coisa para 
sairmos dessa espécie de apagão, dessa letargia no 
setor ferroviário do Brasil, sem dúvida alguma.

Enquanto não houver planejamento estratégico, 
acompanhado de substancial investimento em infraes-
trutura, não construiremos o ambiente propício e vital 
ao crescimento econômico. Isto vale não apenas para 
os transportes, sejam rodoviários, ferroviários, aquáti-
cos ou aeroviários, mas para a diversificação da matriz 
energética brasileira, da preservação ambiental e da 
eliminação de entraves burocráticos e fiscais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vou para o final, Sr. Presidente.

O papel que nos cabe, nobres colegas, é discutir 
profundamente a questão, juntamente com a socieda-
de civil organizada, buscando entender os problemas 
e apontar as soluções.

São as reflexões, Sr. Presidente, nobres colegas, 
que trago na tarde de hoje, independente de outros 
temas. Mas este é um que por onde ando eu noto, 
percebo.

Ainda ontem à noite, no sul catarinense, no Mu-
nicípio de Forquilhinha, que está comemorando o cen-
tenário de sua colonização, tive a honra – por termos, 
à época, um governador emancipado o Município – de 
ser condecorado também com outras personalidades. 
No sul catarinense, lá mesmo, há o clamor para que 
haja esse intermodal, no nosso litoral, interligando os 
seis portos que temos. No oeste catarinense, o trans-
porte dos alimentos, transporte profundamente indis-

pensável para sair de lá a produção, por estradas de 
ferro para o litoral e, aí sim, para o mundo. Vindos do 
Mato Grosso, vindos do oeste do País, os grãos, por 
ferrovias. Isso é profundamente extraordinário para des-
centralizarmos as ações do Governo deste País, para 
que, harmonicamente, possamos interligar e atender 
o País inteiro. Esse é o princípio da descentralização 
e do desenvolvimento com harmonia.

Essas são as ponderações que hoje trago aos 
colegas, a esta Casa, sem esquecer a necessidade 
também do gás Bolívia-Brasil, para que ligue também 
o Mato Grosso ao oeste catarinense e a serra para 
incluir ou...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ...para se encontrar, Sr. Presidente, com o gás 
que sobe do litoral para a serra. Vindo também do Mato 
Grosso, o gás da Bolívia para o Brasil, interligando-se 
com o oeste catarinense e aí se encontrando com esse 
que sobe a serra do litoral, harmonicamente, formare-
mos uma logística importantíssima nessa infraestrutura 
de que tanto precisamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Concedo a palavra à Senadora Angela Portela, 

em permuta com a Senadora Ana Amélia. 
V. Exª tem a palavra.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, nosso Presidente, Senador Moka.

Venho ao plenário do Senado, nesta tarde, para 
falar de pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, 
nos dias 18 e 19 do corrente, que revela que o Gover-
no da Presidente Dilma Rousseff tem a aprovação de 
64% dos brasileiros. 

Conforme o instituto, a pesquisa foi realizada com 
2.588 pessoas de 161 Municípios dos 26 Estados e 
Distrito Federal e destaca dois ineditismos. 

O primeiro deles é que o índice de aprovação de 
64% é o mais alto obtido pela Presidenta Dilma desde 
que ela tomou posse. O segundo é que a atual taxa de 
aprovação presidencial é a mais alta no período de um 
ano e três meses de mandato de um Presidente da Re-
pública, dentro do universo pesquisado pelo Datafolha.

De acordo com a pesquisa, 29% das pessoas 
entrevistadas disseram que Dilma faz um governo re-
gular, e apenas 5% avaliaram a atual administração 
como ruim ou péssima. 
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Analistas avaliam que tanta aprovação assim se 
deve à faxina realizada pela Presidenta em ministé-
rios, às ações de combate aos malfeitos detectados 
na Administração Pública, às tentativas de rompimento 
com as velhas práticas políticas e, claro, aos bons in-
dicadores da economia brasileira, que resiste à crise 
financeira internacional.

Mas há algo de mais significativo por trás des-
ses índices. Não é demais lembrar que a pesquisa 
CNI/Ibope, divulgada no início deste mês, já revelava 
a aprovação pessoal da Presidenta Dilma em 77%, o 
patamar mais elevado até então.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu não vim 
aqui para elogiar a primeira mulher a ser Presidente 
da República e muito menos para elogiar uma com-
panheira de partido. Estou aqui para destacar que há, 
visivelmente, uma escolha dos brasileiros entrevista-
dos pelo Datafolha por um projeto que vem mudando 
o País e que está dando muito certo há quase uma 
década. Prova dessa opção é o índice alcançado pela 
pergunta que o Datafolha incluiu na pesquisa: “Quem 
deveria ser o candidato do PT a Presidente: Dilma ou 
Lula?” Na opinião de 57% dos entrevistados, o Presi-
dente Lula é o nome credenciado para ser o candidato 
do PT ao Palácio do Planalto nas eleições presiden-
ciais de 2014. Outros 32% preferem a Presidenta Dilma 
concorrendo à reeleição.

Srªs e Srs. Senadores, na última sexta-feira foi 
realizada a 1ª Bienal do Livro e da Leitura, que se 
encerrou ontem, aqui em Brasília. Na oportunidade, 
houve a palestra do sociólogo e cientista político Emir 
Sader, sobre o tema “O fim das utopias e a ditadura 
do mercado”.

Diante de uma plateia formada por cerca de 400 
pessoas, a maioria constituída de jovens, e, coinciden-
temente, antes da publicação dessa pesquisa, Emir 
Sader falou dos males do neoliberalismo, que, como 
disse, produz a ditadura dos mercados no mundo.

Contundente contra essa lógica, porém otimista 
quanto à resistência a ela, Sader avaliou que as pos-
sibilidades das utopias no mundo residem em projetos 
que estão situados na América Latina. Por esta via de 
raciocínio, o sociólogo elege nosso continente como ter-
ritório privilegiado para a construção de alternativas ao 
neoliberalismo. Isto porque seus governos progressistas 
figuram no cenário internacional como promotores de 
políticas públicas que priorizam as questões sociais.

Neste cenário, o sociólogo destaca o Brasil a partir 
dos Governos de Lula e Dilma como o País que reagiu 
ao neoliberalismo por meio da adoção de políticas pú-
blicas que distribuem renda e garantem aos cidadãos 
brasileiros direitos sociais fundamentais.

Na minha modesta opinião sobre a realidade atual 
do meu País, penso que, sem teorizar e sem identifi-
car posições ideológicas à direita, à esquerda ou ao 
centro, os entrevistados da pesquisa identificam, sim, 
um projeto no qual se sentem representados, respei-
tados e elevados. 

Trata-se de um projeto que, contrário à lógica 
neoliberal, adota a lógica do crescimento econômico 
conjugado com a superação das inaceitáveis desigual-
dades sociais. Esta nova lógica prima pela promoção 
de políticas públicas sociais, que se traduzem em di-
reitos fundamentais dos indivíduos. 

É a lógica do investimento na indústria nacional, 
com geração de empregos; de redução das taxas de 
juros; da abertura de pequenos negócios, por meio do 
microcrédito; da implantação dos programas de as-
sentamentos na área rural e de luz na vida de todos 
os brasileiros.

É também a lógica das políticas de investimento 
na aquisição da casa própria, no acesso de milhares de 
estudantes ao ensino superior, dentro e fora do País, e, 
na oportunidade, para que outros milhares descubram 
a beleza de ser alfabetizados, mesmo em idade adulta.

É, portanto, a lógica que elege como meta a er-
radicação da pobreza extrema no País, prioridade da 
Presidenta Dilma. Lógica que se dá com a opção pelo 
fim dos bolsões de miséria, que vem dando lugar à 
elevação na pirâmide social de milhões de cidadãos 
brasileiros. 

Sr. Presidente, os entrevistados do Datafolha sa-
bem por onde querem caminhar, com que querem ca-
minhar, por que caminhar e, principalmente, por onde 
estão a caminhar.

E esse saber, eles estão a demonstrar nos índi-
ces que não só aprovam o Governo atual como tam-
bém apontam com quem gostariam de ver o País se-
guindo em frente. São sinais muito significativos, Sr. 
Presidente, para o mundo da política, que não podem 
ser desconsiderados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Waldemir 
Moka.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabéns, Senadora Angela Portela.
Passo a presidência para o Senador Jorge Viana, 

porque, em permuta com o Senador Pedro Taques, vou 
fazer uso da palavra. 

O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Waldemir Moka, em permuta com o 
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Senador Pedro Taques, fará uso da palavra pelo tem-
po regimental. 

Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nesta 
terça-feira pela manhã, participei da solenidade no Pa-
lácio do Planalto em que a Presidente Dilma anunciou 
os investimentos no PAC Mobilidade Grandes Cidades, 
também conhecido como Mobilidade Urbana.

É um programa ambicioso e, acima de tudo, ne-
cessário para melhorar a locomoção das pessoas nas 
grandes cidades. Dia importante para a população 
brasileira, em especial a de Campo Grande, capital de 
meu Estado de Mato Grosso do Sul. A nossa querida 
capital, administrada com o zelo e a competência do 
Prefeito Nelson Trad Filho, foi uma das cidades selecio-
nadas pelo Governo Federal e vai receber investimen-
tos importantes estimados em mais de R$180 milhões.

Conforme afirmou a Presidente Dilma, é o PAC 
com foco nas grandes cidades brasileiras, nos proble-
mas de transporte urbano de massa, ou seja, o trânsito 
de pessoas, de veículos e de mercadorias pelas ruas.

As cidades selecionadas têm população acima 
de 700 mil habitantes, como é o caso de nossa capi-
tal, Campo Grande.

O programa prevê investimentos de cifras im-
pressionantes. Eu não me recordo – e olha que estou 
no meu nono mandato consecutivo, são 32 anos de 
mandatos consecutivos – de nenhum aporte de inves-
timentos tão grande em nosso País: são R$ 32 bilhões! 
A Presidente Dilma fez questão de deixar claro que se 
trata de projeto que será realizado em conjunto com 
os governos estaduais e municipais, porque, nesses 
R$32 bilhões, certamente está a contrapartida do Es-
tado e do Município beneficiado.

O Governo estima que o projeto do PAC da Mo-
bilidade Urbana vai melhorar a vida de 53 milhões de 
brasileiras e brasileiros que vivem e transitam da casa 
para o trabalho, da casa para o lazer e da casa para 
a sua atividade escolar.

Conforme ressaltou a Presidente, são jovens, 
crianças e adultos que utilizam o transporte e, quando 
se trata do transporte de massa, estamos falando da 
população de baixa renda do País.

Em Campo Grande, a segunda etapa do PAC 
Mobilidade vai priorizar projetos de construção de 
quatro terminais de ônibus, implantação de corredo-
res exclusivos para o transporte coletivo, reforma de 
terminais urbanos e construção de um viaduto na con-
fluência das avenidas Gury Marques e Interlagos, na 
saída para São Paulo, que é um gargalo importante 
na saída da nossa capital.

Até chegar à aprovação do projeto, a Prefeitura 
de Campo Grande percorreu um longo caminho – sou 
testemunha disso, participei disso –, desde a elabora-
ção, passando por várias reuniões no Ministério das 
Cidades, e, agora, o anúncio de que a cidade será, 
enfim, contemplada com recursos a serem aplicados 
em mobilidade urbana.

Quero abrir parênteses para fazer um agradeci-
mento especial a uma assessora pessoal, Drª Corné-
lia, que acompanhou pari passu o Prefeito de Campo 
Grande – e os Secretários sabem disso.

Nas inúmeras reuniões, o Prefeito Nelson Trad 
Filho e a equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Transporte e Habitação souberam de-
fender a real necessidade de investimento nesta área 
e, principalmente, demonstraram flexibilidade em re-
lação às alterações que, nesse período, o projeto ori-
ginal teve que sofrer.

Tenho orgulho dessa conquista da capital e de 
todos os sul-mato-grossenses, porque dei pequena 
contribuição ao buscar o apoio de ministros, como o 
Ministro das Cidades e do Planejamento, e, em es-
pecial, quero também aqui fazer um agradecimento 
à Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, cujo 
apoio político foi importante. Ressalto também a inter-
veniência e o apoio político da Ministra de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti.

Não posso deixar de agradecer o apoio dos técni-
cos do Governo Federal, do Governo de Mato Grosso 
do Sul e da Prefeitura de Campo Grande e por que 
não dizer também da minha assessoria técnica, que 
esteve com o Prefeito Nelsinho Trad em todas as au-
diências com os ministros da área.

É uma vitória de cada campo-grandense, que só 
foi possível graças à compreensão das equipes téc-
nicas e, em especial, da política que implanta hoje a 
nossa Presidente Dilma.

Espero que os projetos previstos para Campo 
Grande saiam do papel e sejam de fato executados 
para que nossa capital seja modelo de mobilidade 
para o País.

Concluo, deixando agradecimento especial da 
classe política de Mato Grosso do Sul, na pessoa do 
Governador André Puccinelli, do Prefeito Nelsinho Trad, 
da Bancada federal, dos deputados estaduais e dos 
vereadores da nossa querida capital Campo Grande 
à Presidente Dilma e a seus ministros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Meu caro Senador Waldemir Moka, cumprimento 
V. Exª pelo pronunciamento. Agora, V. Exª reassume a 
Presidência desta sessão. Mas eu queria dizer que V. 
Exª foi muito feliz ao trazer ao conhecimento do Brasil 
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e da Casa esse trabalho desenvolvido pelo Governo 
da Presidente Dilma que mexe com a vida de cada ci-
dadão brasileiro. Hoje, 84% dos brasileiros vivem nas 
cidades, e as prefeituras, sozinhas, não têm como dar 
conta de uma agenda crescente. Então, V. Exª está 
de parabéns quando reconhece aqui esse esforço de 
desenvolvimento do Estado que V. Exª defende tão 
bem aqui!

Senador Moka, vou passar a Presidência a V. 
Exª, mas, antes disso, já que não está presente aqui 
o Senador Fernando Collor, que é o próximo orador 
inscrito, convido a Senadora Ana Amélia a fazer uso da 
palavra, em permuta com a Senadora Angela Portela.

O Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, 
quero cumprimentar os sindicalistas da Força Sindical 
e da União Geral dos Trabalhadores (UGT) aqui pre-
sentes, todos os que, nesta tarde, estão participando 
desta sessão do Senado Federal, as senhoras e os 
senhores telespectadores da TV Senado e os nossos 
ouvintes da Rádio Senado.

Pelo nosso calendário político, foi tomada hoje 
uma decisão importante: a definição da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar 
as denúncias graves que envolvem o bicheiro Carlinhos 
Cachoeira. Essa CPMI, talvez, tenha sido, na história 
das CPIs, a que obteve o maior apoio, o maior número 
de assinaturas: mais de 70 dos 81 Senadores e quase 
a totalidade dos Deputados Federais a assinaram. A 
Presidência da CPMI ficará a cargo do Senador Vital 
do Rêgo, do PMDB da Paraíba, e a Relatoria, a cargo 
do Deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais.

Essa é uma definição importante numa hora em 
que a sociedade brasileira volta um olhar muito atento 
para o comportamento e atitudes desta Casa e, espe-
cialmente, dos seus integrantes. Por isso, tenho insistido 
aqui na necessidade de termos uma atitude absoluta-
mente respeitosa, comprometida com a investigação 
rigorosa e profunda de todas as denúncias que foram 
feitas, envolvendo representantes e agentes públicos, 
para que a sociedade possa acreditar na instituição 
que aqui representamos.

Aliás, no fim de semana, no dia 21, em todas as 
cidades brasileiras, Senador Moka, jovens se manifes-
taram por meio das redes sociais. Na capital do seu 
Estado, o Mato Grosso do Sul, os jovens, pelas redes 
sociais, sem qualquer liderança, agiram como aqueles 
jovens que, na Primavera Árabe, usando o mesmo e 

poderoso instrumento das redes sociais, derrubaram 
governos em vários países daquela região, por já não 
suportarem mais o estado de opressão em que viviam. 
Da mesma forma, agora, por já não suportarem mais 
o nível de corrupção que graça em vários setores da 
sociedade do Brasil, especialmente no âmbito político, 
a juventude e a sociedade organizada estão se mobi-
lizando pelas redes sociais, demonstrando seu poder 
de convencimento e de mobilização.

Assim, se aqui não dermos a essa população a 
resposta adequada, correremos o sério risco de en-
frentar uma movimentação dos jovens, que, em outras 
épocas, fizeram mobilizações de resultado conhecido. 
Eles, agora, poderão voltar às ruas para exigir dos De-
putados e dos Senadores uma atitude responsável e 
adequada a essas aspirações.

As redes sociais, Senador Moka, até mesmo a 
mim, que sou uma comunicadora com mais de qua-
renta anos na área da Comunicação, têm assombrado 
pelo seu poder.

Sabemos que a política, que precisa dos veí- precisa dos veí-
culos de comunicação para propagar as mensagens 
aos eleitores, usou das ondas do rádio, um veículo 
popular no século passado, para iniciar as primeiras 
propagandas eleitorais, popularizando os slogans e 
músicas de partidos e de candidatos. A Televisão veio 
depois e ocupou o espaço que restava, possibilitando 
animações e novos recursos, para atingir as massas 
e propagar o conteúdo das mensagens desejadas.

Hoje, vivemos um momento único. Do ponto de 
vista histórico, o período em que houve maiores mu-
danças na sociedade foram momentos onde houve 
revoluções de informação e relacionamento. Podemos 
citar aí a criação das formas de linguagem, o surgi-
mento da palavra escrita, o Renascimento e outros. 
Atualmente, com a Internet e, principalmente, com as 
ferramentas de mídias sociais, estamos vivendo uma 
revolução sem precedentes de informação e relacio-
namento, que irá marcar a história da humanidade 
como um período de grandes e profundas mudanças.

Com a Internet e com as redes sociais, é possível 
atingir eleitores e consumidores com escala, alcance e 
rapidez incomparáveis aos de qualquer outra forma de 
comunicação conhecida e disponível até então. Está 
tudo literalmente na palma da nossa mão, através de 
telefones, de tablets e de computadores cada dia mais 
eficientes e interconectados.

Com o trabalho de jovens universitários e visioná-
rios, hoje homens milionários e até mesmo bilionários, 
criaram-se inúmeras ferramentas de compartilhamento 
de informação e relacionamento: as chamadas redes 
sociais. E eu me referi a pouco à força que essas redes 
têm e terão na mudança de atitude e na exigência de 
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comportamentos adequados à democracia brasilei-
ra. Com o Facebook, com o Twitter e com os Blogs, é 
possível aproximar e unir as pessoas e, a partir disso, 
transformar a sociedade e, especialmente, a realidade 
em que vivemos.

Cito aqui o poder das redes sociais na organi-
zação de movimentos como a Primavera Árabe, que 
resultou na queda de regimes e líderes que ocupavam 
o poder por décadas.

No meu gabinete, temos dados que mostram que 
80% das pessoas que usam a rede social, os sites e os 
microblogs são pessoas entre 18 e 44 anos, a mesma 
faixa de idade dos revolucionários do Oriente Médio. 
São pessoas de todos os cantos do meu Estado e tam-
bém do Brasil. O que elas têm em comum é a grande 
vontade de colaboração e interatividade com o traba-
lho dos políticos, mais precisamente com o dia a dia 
do Senado, em busca de melhores resultados para a 
comunidade. Esse é o instinto desse perfil de pessoas.

Quando uso esta tribuna para expressar minhas 
ideias e projetos, a resposta é imediata. Um bom exem-
plo foi quando votamos o fim do 14º e 15º salários para 
nós, Senadores. A resposta dos usuários da rede foi 
imediata e altamente positiva.

O projeto da Ficha Limpa, que nasceu de um 
movimento social ou de uma ação popular, é também 
um dos assuntos que provoca o maior alcance entre 
os usuários da rede e os comove mais. As pesquisas 
mostram que as pessoas querem ver no poder líderes 
conectados com a dignidade.

Mas o que tem impressionado é a manifestação 
sobre a CPI do Cachoeira, a que me referi há pouco. 
Os usuários mostram que irão seguir os passos dessa 
CPMI, utilizando, sobretudo, este novo veículo, a In-
ternet. Ouso dizer, Srªs e Srs. Senadores, que iremos 
viver aqui uma espécie de BBB político, um reality show 
em que o derrotado deverá ser o corrupto e em que o 
único vencedor deverá ser a verdade.

Toda essa mobilização mostra que a sociedade 
está se posicionando, cobrando a apuração e o fim da 
corrupção em nosso País. O que está em jogo ou em 
cena não é apenas a instituição Senado. Trata-se, so-
bretudo, de apurar os fatos, para dar uma satisfação 
moral à sociedade.

A expectativa da sociedade brasileira é gigantes-
ca. Se frustrarmos essa expectativa, comprometeremos 
a própria responsabilidade parlamentar do exercício 
dos nossos mandatos e a imagem da instituição.

Com prazer, concedo um aparte ao Senador 
Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nadora Ana Amélia, quero parabenizar V. Exª pelo pro-
nunciamento. V. Exª orgulha esta Casa pela postura, 

pela presença constante na tribuna e pela credibilidade. 
Concordo com V. Exª que essa CPI tem de ser tratada 
com equilíbrio e, evidentemente, deve apurar o que 
precisa ser apurado e punir as pessoas que precisam 
ser punidas. A população, sobretudo, os jovens, está 
acompanhando cada passo não só do Senado, mas 
também da Câmara, do Congresso Nacional. Parabéns 
a V. Exª por emprestar credibilidade a esta instituição! 
Tenho a certeza de que o Brasil inteiro acompanha 
essa discussão. Parabéns pelo pronunciamento que 
V. Exª faz!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada pelo estímulo, Senador Waldemir Moka, que, 
com mais de 30 anos na área política, sabe bem da 
importância dessa iniciativa do Congresso Nacional, 
pelo apoio dos Deputados e dos Senadores à instala-
ção dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Tenho a convicção, Senador Moka, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, de que a 
maior parte dos que estão integrando esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito tem, sim, compromisso com 
a apuração dos fatos com responsabilidade e em pro-
fundidade, para dar essa satisfação ao Brasil.

Por fim, Senadora Marta Suplicy, aproveito estes 
últimos minutos para, desta tribuna, mandar um abraço, 
com o desejo de recuperação, ao nosso Presidente, 
que, hoje, faz 82 anos de idade. Que ele continue jo-
vem, para ajudar também esta Casa!

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia, e faço os 
votos, junto com V. Exª.

Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Vala-
dares, em permuta com o Senador Flexa Ribeiro.

Aproveito para saudar os visitantes que estão 
aqui. Bem-vindos à nossa Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, boa tarde! 
Boa tarde aos sindicalistas aqui presentes!

Tomaram posse, na última quinta-feira, como Pre-na última quinta-feira, como Pre-
sidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente, o Ministro Carlos Ayres Britto, sergi-
pano de nascimento, honra e glória do nosso Estado, e 
o Ministro Joaquim Barbosa, para o biênio 2012-2014.

Pela primeira vez, um sergipano ocupa a cadeira 
mais importante do Judiciário brasileiro, o comando da 
mais alta Corte do País e também do Conselho Na-
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cional de Justiça. Sua história de vida e sua trajetória 
profissional honram o trabalho e a inteligência do povo 
de Sergipe.

O Dr. Carlos Britto foi meu professor de Direito 
Constitucional na tradicional Universidade Federal de 
Sergipe. Natural do Município de Propriá, Carlos Au-Natural do Município de Propriá, Carlos Au-
gusto Ayres de Freitas Britto graduou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Sergipe, em 1966, e passou a militar na advocacia. 

Em Sergipe, exerceu os cargos de Chefe do De-
partamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Sergipe (Condese); Consultor-
-Geral do Estado; Procurador-Geral de Justiça; Procura-
dor do Tribunal de Contas. Integrou o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Participou, 
como sócio fundador, do Instituto de Defesa das Insti-
tuições Democráticas (Idid), da Associação Brasileira 
de Constitucionalistas Democratas (ABCD), do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional (IBDC), do Institu-
to Sergipano de Estudos da Constituição (Isec) e do 
Instituto Sergipano de Direito Administrativo (Isda).

Ayres Britto é mestre e doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP) e desenvolveu sua carreira acadêmica, lecionando 
Direito Constitucional, Direito Administrativo e outras 
matérias em diversas instituições de ensino superior. 
Conferencista e palestrante no Brasil e no exterior, é 
autor de diversas obras jurídicas, entre livros de sua 
autoria, participação em obras coletivas e artigos pu-
blicados em periódicos especializados. É membro da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas desde 2007.

Mas não podemos nos esquecer do que profeti-
zou Aliomar Baleeiro, Ministro aposentado do Supremo 
Tribunal Federal, lembrado na cerimônia de posse da 
última quinta-feira pelo Procurador-Geral da República, 
Roberto Gurgel, que disse: “Desgraçado do país em 
que os juizes forem apenas juristas”. Para nossa gra-
ça, o Ministro Ayres Britto também é um literato, poeta, 
estudioso da filosofia e profundo conhecedor da alma 
humana. Já publicou seis livros de poesia e, não por 
acaso, é membro da Academia Sergipana de Letras.

Com esse extenso currículo, Carlos Ayres Britto 
foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Ilmar 
Galvão. O seu nome passou pelo Senado, no qual tive 
a honra de votar, e a quem fiz indagações na Comis-
são de Justiça e também aqui, no plenário do Senado. 

Como Ministro, Ayres Britto foi relator de casos 
importantes e que decidiram questões de grande re-
percussão, como a liberação de pesquisas no Brasil 
com células-tronco embrionárias. Esse tema, aliás, 
abriu as portas do Supremo para a sociedade, com 

a realização da primeira audiência pública, naquela 
instituição, para instruir os membros da Corte com in-
formações técnicas sobre a questão.

Outros temas de extrema relevância sob sua 
relatoria foram: a proibição de nepotismo; a garantia 
da liberdade de manifestação do pensamento, com a 
rejeição da Lei de Imprensa, editada durante o regime 
militar; a liberação da utilização de charges e humor 
nas campanhas eleitorais de 2010; a legalização da 
demarcação integral e contínua da área indígena Ra-
posa Serra do Sol; o reconhecimento da união estável 
entre pessoas do mesmo sexo.

O Ministro Celso de Mello, decano daquela Su-
prema Corte, reconheceu o trabalho do Ministro Ayres 
Britto e enalteceu seus posicionamentos com as se-
guintes palavras:

(...) resolveu questões revestidas da 
maior transcendência social, política e jurídi-
ca, neles assegurando, em favor dos cidadãos 
e em defesa dos bons costumes político-ad-
ministrativos desta República, os valores da 
igualdade, da afetividade, da liberdade, da 
ancestralidade dos povos indígenas, da pró-
pria vida, da busca da felicidade e da morali-
dade das práticas administrativas, proferindo, 
então, (...), memoráveis decisões para sem-
pre incorporadas aos anais e à história deste 
Alto Tribunal.

Foi o que disse o Ministro Celso de Mello.
O Desembargador Federal, aposentado, Vladimir 

Passos de Freitas foi preciso ao afirmar que o Ministro 
Ayres Britto, “homem afável, com larga cultura huma-
nística, poeta, retrata a imagem encarnada do bem”.

Em seu discurso de posse, o primeiro como Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Ayres 
Britto conclamou os Três Poderes da República à ce-
lebração de um pacto: “um pacto do mais decidido, 
reverente e grato cumprimento da Constituição”. Isso 
porque tudo começa com o dever do fiel cumprimento 
da Constituição, ela que é o documento fundante de 
toda a nossa Ordem Jurídica.

De acordo com suas palavras: “A Constituição é 
primeira e mais importante voz do Direito aos ouvidos 
do povo. Donde o seu caráter estruturante do Estado 
e da própria sociedade, a um só tempo. Certidão de 
nascimento e carteira de identidade do Estado, projeto 
de vida global da sociedade”.

Srª Presidente, sei que não vai dar tempo de ler 
todo esse pronunciamento, gostaria que, de acordo 
com o Regimento, constasse, em sua forma integral, 
dos Anais desta Casa.
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Porém, antes de encerrar o meu discurso, gosta-
ria de dizer que o Presidente empossado do Supremo 
Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, só tem sete me-
ses de mandato à frente do Supremo como presidente 
e como membro daquela Corte. 

Há, na Câmara dos Deputados, uma proposta, 
aprovada pelo Senado Federal, no sentido de propor-
cionar aos magistrados e aos funcionários de modo 
geral o direito a permanecer na ativa até os 75 anos de 
idade. Ocorre que essa proposta tem recebido alguma 
resistência na Câmara dos Deputados. Há, então, uma 
saída que considero viável, no intuito de dar direito aos 
presidentes de tribunais: ao completarem 70 anos, o que 
os obrigaria à aposentadoria compulsória, terminariam 
o seu mandato como presidente da instituição. E essa 
emenda será apresentada aqui, no Senado Federal, e 
estabelece mais ou menos o seguinte:

A aposentadoria dos magistrados e a 
pensão de seus dependentes observarão o 
disposto no art. 40, ressalvados os casos de 
presidentes de tribunais, hipótese em que a 
idade para aposentadoria prorrogar-se-á uma 
única vez, até o dia em que se findar o res-
pectivo mandato.

Srª Presidenta, acho que, com essa alternativa 
jurídica, não só o Dr. Carlos Britto terminará o seu man-
dato como os seus futuros sucessores que tiverem se-
tenta anos poderão, até o final do seu respectivo man-
dato, contribuir decisivamente para o equilíbrio entre 
os Poderes, para a continuidade de suas ações admi-
nistrativas e judicantes no Supremo Tribunal Federal.

É um ato de justiça que estaremos fazendo não 
só com o atual Presidente do Supremo, mas com todos 
aqueles futuros presidentes que terminariam o seu man-
dato antes dos dois anos em virtude da compulsória.

Essa é a minha palavra, Srª Presidente. 
Também o voto de congratulações aos Ministros 

Carlos Britto e Joaquim Barbosa, pela posse como Pre-
sidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Srª Presidente, posso dizer – V. Exª estava lá, 
representando o Senado Federal – e posso testemu-
nhar a V. Exª a tarde luminosa, uma noite histórica em 
que o Presidente Carlos Britto tomou posse naquela 
instituição. Grandes discursos e a presença maciça do 
meio jurídico, de Parlamentares, de pessoas de todos 
os Estados, inclusive do meu querido Estado de Ser-
gipe, como não poderia deixar de ser.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, tomaram posse, na última quinta-feira, como 
Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, respectivamente, o Ministro Carlos Ayres Britto e 
o Ministro Joaquim Barbosa, para o biênio 2012-2014.

Pela primeira vez, um sergipano ocupa a cadeira 
mais importante do Judiciário brasileiro - o comando 
da mais alta Corte do país e também do Conselho Na-
cional de Justiça. Sua história de vida e sua trajetória 
profissional honram o trabalho e a inteligência do povo 
de Sergipe e de todos os brasileiros que batalham por 
um país cada vez mais livre, justo e democrático.

Natural do Município de Própria, Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto graduou-se em direito pela Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe 
em 1966 e passou a militar na advocacia.

Em Sergipe exerceu os cargos de Chefe do De-
partamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado CONDESE, de 1970 a 1978; 
Consultor-Geral do Estado, de 1975 a 1979; de Procu-
rador- Geral de Justiça, entre 1983 e 1984; de Procu-
rador do Tribunal de Contas, de 1978 a 1990.

Integrou o Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - OAB, de 1993 a 1994. Participou, 
como sócio fundador, do Instituto de Defesa das Insti-
tuições Democráticas – IDID, da Associação Brasileira 
de Constitucionalistas Democratas – ABCD, do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional - IBDC, do Institu-
to Sergipano de Estudos da Constituição - ISEC e do 
Instituto Sergipano de Direito Administrativo - ISDA.

Ayres Britto é Mestre e doutor em direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/
SP e desenvolveu sua carreira acadêmica lecionando 
Direito Constitucional, Direito Administrativo e outras 
matérias em diversas instituições de ensino superior 
do País, mas especialmente da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Sergipe - UFS.

Conferencista e palestrante no Brasil e no exte-
rior, é autor de diversas obras jurídicas, entre livros de 
sua autoria, participação em obras coletivas e artigos 
publicados em periódicos especializados. É membro da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas desde 2007.

Mas não podemos nos esquecer do que profeti-
zou Aliomar Baleeiro, ministro aposentado do Supremo, 
lembrado na cerimônia de posse da última quinta-feira 
pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel: 
“desgraçado do país em que os juízes forem apenas 
juristas”.

Para nossa graça, o Ministro Ayres Britto também 
é um literato, poeta, estudioso da Filosofia e profundo 
conhecedor da alma humana. Já publicou seis livros 
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de poesia e, não por um acaso, é membro da Acade-
mia Sergipana de Letras.

Com esse extenso currículo, Carlos Ayres Britto 
foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2003, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis-
tro limar Galvão.

Como Ministro, Ayres Britto foi relator de casos 
importantes e que decidiram questões de grande reper-
cussão, como a liberação de pesquisas no Brasil com 
células-tronco embrionárias. Esse tema, aliás, abriu 
as portas do Supremo Tribunal Federal para a socie-
dade com a realização da primeira audiência pública 
realizada pelo STF para instruir os membros da Corte 
com informações técnicas sobre a questão.

Outros temas de extrema relevância sob sua 
relatoria foram: a proibição de nepotismo no Judiciá-
rio e nos demais Poderes; a garantia da liberdade de 
manifestação do pensamento, com a rejeição da Lei 
de Imprensa editada durante o regime militar; a libe-
ração da utilização de charges e humor nas campa-
nhas eleitorais de 2010; a legalização da demarcação 
integral e contínua da área indígena Raposa Serra do 
Sol; o reconhecimento da união estável entre pessoas 
do mesmo sexo.

O Ministro Celso de Mello, decano daquela Su-
prema Corte, reconheceu o trabalho do Ministro Ayres 
Britto e enalteceu seus posicionamentos com as se-
guintes palavras:

“... resolveu questões revestidas da maior 
transcendência social, política e jurídica, neles 
assegurando, em favor dos cidadãos e em de-
fesa dos bons costumes político-administrativos 
desta República, os valores da igualdade, da 
afetividade, da liberdade, da ancestralidade dos 
povos indígenas, da própria vida, da busca da 
felicidade e da moralidade das práticas admi-
nistrativas, proferindo, então, (...), memoráveis 
decisões para sempre incorporadas aos anais 
e à história deste Alto Tribunal.”

O desembargador federal aposentado Vladimir 
Passos de Freitas foi preciso, ao afirmar que o Ministro 
Ayres Britto, “homem afável, com larga cultura huma-
nística, poeta, retrata a imagem encarnada do bem”

Em seu discurso de posse, o primeiro como Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Ayres 
Britto conclamou os Três Poderes da República à ce-
lebração de um pacto: “um pacto do mais decidido, 
reverente e grato cumprimento da Constituição”. Isso 
porque tudo começa com o dever do fiel cumprimento 
da Constituição, ela que é o documento fundante de 
toda nossa Ordem Jurídica.

De acordo com suas palavras:

“A Constituição é primeira e mais im-
portante voz do Direito aos ouvidos do povo. 
Donde o seu caráter estruturante do Estado 
e da própria sociedade, a um só tempo. Certi-
dão de nascimento e carteira de identidade do 
Estado, projeto de vida global da sociedade.”

Sr. Presidente, o Ministro Ayres Britto assume a 
Presidência do Supremo Tribunal Federal tendo, pela 
frente, o desafio e a missão de manter a confiança da 
coletividade no Poder Judiciário. Em seu discurso de 
posse, o Ministro lembrou o ensinamento de seu pai, o 
juiz de carreira do Estado de Sergipe João Fernandes 
de Britto, de que “mais que impor respeito, o Judiciário 
tem que se impor ao respeito”. Nada é mais verdadeiro, 
pois “o Poder que evita o desgoverno, o desmando e 
o descontrole eventual dos outros dois [Poderes] não 
pode, ele mesmo, se desgovernar, se desmandar, se 
descontrolar”

Essa missão o Ministro Ayres Britto certamente 
desempenhará com desenvoltura, não apenas pelo 
grande arcabouço jurídico e profundo conhecimento 
técnico que possui, como também por sua personali-
dade afável e conciliadora, dotado que é de uma inte-
ligência emocional ímpar.

Concretamente, cabe ao Presidente da Corte ze-
lar para que o sistema judicial funcione com efetivida-
de. A ele compete determinar a pauta de julgamentos.

Entre os casos de grande repercussão, Ayres 
Britto tem se manifestado sensível à pressão social 
pelo julgamento da ação penal que ficou conhecida 
como o caso do “mensalão”, que é o maior processo 
da história do STF, não só pelo número de 38 réus, mas 
também por seus 223 volumes, mais de 50 mil folhas, 
495 apensos e mais de 600 depoimentos.

No entanto, há outros temas de extrema impor-
tância e repercussão social, que poderão ser decididos 
ainda sob a presidência do Ministro Ayres Britto, como: 
a constitucionalidade do sistema de cotas raciais para 
ingresso nas universidades públicas; a constituciona-
lidade do Decreto presidencial que regula a titulação 
dos territórios quilombolas; a possibilidade de o CNJ 
utilizar relatório do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF) para instruir suas investigações; 
o trâmite das Medidas Provisórias e a constitucionali-
dade da Resolução n° 1 do Congresso Nacional; entre 
outros temas.

Vale lembrar que, além dos casos de grande re-
percussão, o presidente, assim como os demais mi-
nistros, continuará a receber, diariamente, dezenas 
de processos (recursos, habeas corpus e outros) de 
grande relevância para serem despachados. Apenas 
para termos uma ideia, o acervo atual registrado sob 
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os cuidados do Ministro Presidente é de 3.450 proces-
sos em tramitação.

Além disso, ao assumir a presidência do STF, o 
Ministro Ayres Britto assume, também, a presidência do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle 
que, além do julgamento de processos disciplinares, 
tem desenvolvido atividades de grande relevância, nas 
áreas de acesso à Justiça questões fundiárias, direitos 
humanos, infância e juventude, saúde e meio ambien-
te, sistema carcerário e execução penal.

É, sobretudo, importante, que o Presidente do 
CNJ encabeça o trabalho do órgão para a moderni-
zação, o ganho de eficiência e de transparência no 
Judiciário.

Sr. Presidente, temos que lamentar que o mandato 
do Ministro Ayres Britto terá curta duração. Embora o 
mandato de Presidente do Supremo Tribunal Federal 
seja de 2 anos, o Ministro completará 70 anos de idade 
no próximo mês de novembro. Com isso, alcançará a 
idade da aposentadoria compulsória. A Constituição 
prevê os 70 anos como o limite de idade para o exer-
cício da magistratura e do serviço público em geral, 
para os servidores titulares de cargos efetivos.

O atual Presidente do Supremo Tribunal Federal 
terá, portanto, sua gestão interrompida apenas sete 
meses depois de iniciada. Esse curto prazo dificulta 
a implementação de planos de médio e longo prazo.

Ninguém duvida, porém, que o Ministro Ayres 
Britto mantém plena capacidade laborai e possui todas 
as condições, físicas e intelectuais, de prosseguir no 
exercício da magistratura e de desempenhar as atri-
buições de Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Sua vitalidade e sua disposição para o trabalho são 
notórias e admiráveis.

De fato, a aposentadoria compulsória aos 70 anos 
de idade não se justifica mais em nossa realidade so-
cial. Ela podia fazer sentido no ano de 1952, quando 
surgiu, na previdência do servidor público, sob a égide 
do Estatuto do Servidor Público Federal (Lei 1.711/52). 
Naquela época, a expectativa de vida do brasileiro, ao 
nascer, não alcançava os 50 anos. Em 2000, segundo 
o Censo, essa expectativa de vida foi de 77,3 anos para 
as mulheres e 69,7 anos para os homens. Mas o manda-
mento constitucional permaneceu estanque e inclemen-
te: não importa se o servidor público mantém-se forte 
e lúcido, a aposentadoria é compulsória aos 70 anos.

Além de alterações demográficas favoráveis, os 
avanços da tecnologia e da qualidade de vida do tra-
balhador em geral, bem como a ampliação do acesso 
aos recursos de saúde, conformam uma nova realidade 
para o ambiente de trabalho.

Os projetos que buscam aumentar a data limite 
prevista na Constituição de 1988 vêm, pelo menos, do 

ano de 1991, quando o Senador Pedro Simon apresen-
tou sua primeira PEC nesse sentido (PEC 17/1991), 
que acabou rejeitada.

O assunto retornou nos debates sobre as Refor-
mas da Previdência e do Judiciário – e não prosperou.

Temos, agora, em tramitação, quatro PECs na 
Câmara dos Deputados e duas no Senado (uma en-
cabeçada pelo Senador Pedro Simon e outra pela Se-
nadora Ana Amélia), propondo a ampliação da idade 
máxima para 75 anos, seja para os servidores em ge-
ral, seja para os membros do Judiciário em particular.

A PEC que se encontra em estágio mais avan-
çado de tramitação é que o Senador Pedro Simon en-
cabeçou, em 2003. Aprovada pelo Senado em 2005, 
está pronta para ser votada pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados (PEC 457/2005).

Evidentemente que o simples aumento da idade 
da aposentadoria compulsória desperta o interesse 
das diversas classes de servidores públicos, que vêm 
nesse aumento um obstáculo para a progressão na 
carreira. Por esse e outros motivos, como a necessá-
ria diferenciação de certas carreiras, o Senado apro-
vou dispositivo que submeteu a regulamentação da 
matéria à lei complementar, permitindo a aplicação 
imediata da regra aos Ministros do STF, dos Tribunais 
Superiores e do TCU.

Pessoalmente, inclusive, sou favorável – e apre-
sentarei emenda nesse sentido – que, em se mantendo 
a idade limite de 70 anos, o servidor ou um magistrado 
que ocupe a presidência de um órgão colegiado pos-
sa cumprir o período de seu mandato e terminar sua 
gestão, para só então aposentar-se compulsoriamente.

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de resgatar 
nossa homenagem ao Ministro Ayres Britto, dizendo 
que estamos apresentando, perante a Mesa, Requeri-
mento de Voto de Congratulações por sua posse como 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, e ao Ministro 
Joaquim Barbosa, pela posse como Vice-Presidente 
da Corte.

Tenho certeza de que esta Casa se somará às 
homenagens e esse eminente sergipano que é o Mi-
nistro Ayres Britto, prestando-lhe um justo reconheci-
mento por seu trabalho, sua trajetória e sua postura 
como homem público, que nos honra e honra a todos 
neste país.

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

SP) – Obrigada, Senador Valadares, V. Exª será aten-
dido na forma regimental.

Parabenizo V. Exª pelo discurso. Realmente foi 
uma tarde bastante iluminada.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Wellington, um momento. Primeiro vou 
atender à Senadora Ana Amélia, porque V. Exª vai pedir 
um requerimento que deverá ser votado na Ordem do 
Dia, que ainda não está aberta.

Pois não, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu 
gostaria que fosse incluído na pauta de votação um 
requerimento de minha autoria, que já está na mesa, 
relativamente à comemoração dos 39 anos da Embrapa, 
o qual eu gostaria que fosse submetido à apreciação.

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

– SP) – Já está sendo providenciado. Ainda não se 
encontra aqui, mas está sendo providenciado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 340, DE 2012

Requeiro Voto de Aplauso à Diretoria da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, por ocasião da 
comemoração aos 80 anos de criação dessa Seccio-
nal, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do 
Senado. Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento da diretoria da OAB do Piauí.

Justificação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
do Piauí, ao longo dos seus 80 anos, celebrados em 
25-4-2012, construiu um sólido conceito de altivez e 
independência, cumprindo as suas missões de defesa 
do estado de direito e na salvaguarda dos profissio-
nais da advocacia.

A OAB-PI teve como primeiro presidente o advo-
gado João Ozório Porfírio da Mota, em 25-4-1932 até 
18-1-1933, além desses nomes importantes da histó-
ria do Piauí e da advocacia no Estado contribuíram na 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna, 
merecendo registros:
PERÍODO NOME DOS EX-PRESIDENTES 
13-12-2002 – 31-12-2006 Álvaro F. da Rocha Mota 
1º-1-1995 – 31-12-2002 Nelson Nery Costa
1º-2-1989 – 31-1-1991 Nildomar da Silveira Soares 
1º-2-1987 – 31-1-1994 Fides Angélica Ommati
1º-2-1985 – 31-1-1987  Deusdedit Sousa
25-5-1979 – 31-1-1985 Reginaldo Santos Furtado 
1º-2-1977 – 31-1-1979 João Pedro A. Soares 
1º-2-1975 – 31-1-1977 Luis Gonzaga Soares Viana 
1º-2-1969 – 1º-8-1970 Omar dos Santos Rocha 
1º-1-1963 – 1º-2-1969 Celso Barros Coelho

Além desses, merece registro especial o nome do 
ex-Presidente José Norberto Lopes Campelo e do atual 
Presidente Sigifroi Moreno Filho, além dos Conselhei-
ros Federais Marcus Vinícius Furtado Coelho e Willian 
Guimarães, que representam a advocacia piauiense 
no Conselho Federal da OAB Nacional.

A OAB-PI é um exemplo histórico de instituição 
que representando uma sociedade e um povo luta e 
busca a justiça e a prevalência dos valores constitu-
cionais da República

Atualmente a OAB-PI tem evitado esforços na de-
fesa de uma democracia participativa, na consolidação 
do estado democrático de direito e na construção de 
uma administração pública cada vez mais ética e que 
tenha compromisso com a sociedade e o povo do Piauí.

Por isso, hoje a OAB-PI é fonte de inúmeros 
reclames da sociedade piauiense que veem naque-
la entidade uma salvaguarda e ponto de apoio para 
discussão de problemas relevantes, tudo com vistas 
a encontrar a melhor solução jurídica, política e social 
para as demandas da sociedade contemporânea. Sala 
da Comissão, – Senador Wellington Dias.

REQUERIMENTO Nº 341, DE 2012

Nos termos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), requeiro que seja oficiado Voto de Pesar 
pelo falecimento, do desembargador e Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina 
(TER/SC), Solon d’Eça NEVES, ocorrido no dia 23 de 
abril do corrente ano, em Florianópolis (SC).

Justificação

Catarinense de Tubarão, o desembargador Só-
lon d’Eça Neves ingressou na magistratura de Santa 
Catarina em 1975 como juiz substituto, atuando nas 
comarcas de Concórdia, Seara, e Ponte Serrada. Pos-
teriormente, como juiz titular, teve passagem pelas 
comarcas de Itapiranga, Mondai, Braço do Norte, Bal-
neário Camboriú, Concórdia, Joinville e Florianópolis.

Em 1994, foi promovido por merecimento para o 
cargo de juiz substituto de 2º grau perante o Tribunal 
de Justiça. Em 1999, foi alçado a desembargador do 
TJ-SC, tendo sido promovido por merecimento. Atuou 
na 4a Câmara Civil (1999-2001), na 1a Câmara Criminal 
(2001-2009) e na 2a Vice-Presidência (2009 a 2010), 
além de exercer o cargo de Corregedor-Geral da Jus-
tiça até janeiro de 2012.

O desembargador d’Eça Neves atuou como pro-
fessor de Direito de Família na Faculdade de Direito 
de Joinville (1987-1989), de Direito Penal na Escola 
da Magistratura (1996-1997 e 2002-2004) e de Teoria 
Geral de Processo na Universidade do Vale do Itajaí.
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Sólon d’Eça Neves assumiu há menos de dois 
meses, a função de Presidente do Tribunal Eleitoral 
do Estado de Santa Catarina e deixa um exemplo de 
dedicação à Justiça. Estudioso, competente e atuali-
zado, marcou presença nos Julgados do Tribunal de 
Justiça (TJ/SC) e no Tribunal Regional Eleitoral – Se-
nador Casildo Maldaner – Senador Luiz Henrique – 
Senador Paulo Bauer.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Aberta a 

ORDEM DO DIA

Pois não, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, foi lido requerimen-
to, aprovado na CAE, Comissão de Assuntos Econômi-
cos, para que pudéssemos votar o pedido de urgência 
e, em seguida, a Mensagem nº 30 da Presidência da 
República, que autoriza contrato de empréstimos com 
o Governo do Estado do Piauí. 

Gostaria que pudesse ser o primeiro item da 
pauta nesta sessão.

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

É o mesmo assunto, Senador José Pimentel?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Para registrar que o Governo tem 
acordo com a leitura do requerimento de urgência aqui 
apresentado, até porque aprovamos, por unanimidade, na 
parte da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos. 

Em seguida, votar o mérito da matéria, que é a 
Mensagem nº 30.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já foi lido anteriormente também, no pequeno 
Expediente.

Então, estando tudo de acordo, não havendo ob-
jeção do Plenário, coloco em votação o Requerimento 
nº 339, de 2012, lido no Expediente.

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

Aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se 

à apreciação da matéria.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 12, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 12, de 2012, apresentado 

como conclusão do Parecer nº 432, de 2012, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, cujo 
Relator é o Senador Pimentel, que autoriza o 
Estado do Piauí a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD), no valor de até US$350 milhões 
(trezentos e cinquenta milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América).

Cópias do referido parecer estão distribuídas nas 
suas respectivas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora que queira 

se manifestar, encerramos a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 433, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 12, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 12, de 2012, que autoriza o Es-
tado do Piauí a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até US$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões 
dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de abril de 
2012.

ANEXO AO PARECER Nº 433, DE 2012

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Autoriza o Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
no valor de até US$350.000.000,00 (trezen-
tos e cinquenta milhões de dólares norte-
-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird), no valor de até US$350.000.000,00 
(trezentos e cinquenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa de Desen-
volvimento Sustentável do Piauí.”

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Piauí;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$350.000.000,00 (trezentos e 

cinquenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem fixa (fixed spread 

loan);
VI – amortização: em 27 (vinte e sete) parcelas 

semestrais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, 
pagas em 15 de agosto e em 15 de fevereiro de cada 
ano, vencendo a primeira em 15 de agosto de 2017 
e a última em 15 de fevereiro de 2030, sendo que as 
primeiras 26 (vinte e seis) parcelas corresponderão a 
3,70% (trezentos e setenta centésimos por cento) do 
valor total do empréstimo, e a última parcela corres-
ponderá a 3,80% (trezentos e oitenta centésimos por 
cento) do valor total;

VII – comissão à vista (front-end fee): 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmen-
te nas mesmas datas de pagamento da amortização 
e calculados sobre o saldo devedor periódico do em-
préstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros Libor 
semestral para dólar norte-americano acrescida de um 
spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício 
fiscal e fixado na data de assinatura do contrato;

IX – juros de mora: 0,50% a. a. (cinquenta cen-
tésimos por cento ao ano), acrescidos aos juros devi-
dos e ainda não pagos, vencidos 30 (trinta) dias após 

a data prevista para pagamento dos juros, sendo a 
mora aplicada conforme o disposto na Seção 3.2 (d) 
das Normas Gerais.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Piauí na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que, antes da forma-
lização dos instrumentos contratuais, sejam atendidas 
as seguintes exigências:

I – seja verificada a adimplência do Estado com 
a União, inclusive quanto ao cumprimento do disposto 
no inciso VI do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal;

II – seja formalizado o respectivo contrato de 
contragarantia; e

III – o pleito seja excepcionalizado pelo Senhor 
Ministro da Fazenda, nos termos da Portaria MF nº 
276, de 23 de outubro de 1997.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo manifestação, encerramos a dis-
cussão.

Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Permita-me, Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Parabéns, Senador! Tem a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidente, quero agradecer 
a V. Exª e também aos líderes de todos os partidos, 
registrando a importância desse contrato de financia-
mento do Banco Mundial com o Governo do Piauí, no 
valor de US$350 milhões, o que corresponde a apro-
ximadamente R$700 milhões. O Governador Wilson 
Martins e sua equipe, com muita competência, tra-
balharam nessas negociações desde o ano passado.

Também agradecemos a toda a equipe do Minis-
tério da Fazenda, do Tesouro e da própria Presidente 
Dilma, que contribuíram nessa questão.

São investimentos para o programa de desenvol-
vimento sustentável do Estado do Piauí que permitirão 
ao Estado do Piauí prosseguir com o conjunto de obras 
e de ações na área de infraestrutura, como disse hoje 
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o Governador Wilson Martins. São investimentos volta-
dos para a área específica de regularização fundiária 
e também voltados para a educação, para a saúde, 
para a segurança, para diversas áreas.

Quero aqui agradecer ao nosso Relator, Senador 
José Pimentel, ao Presidente da CAE, Senador Del-
cídio Amaral, a V. Exª, pela forma prioritária como foi 
tratado esse projeto. 

Acho que está de parabéns o Estado do Piauí e 
toda a equipe. Inclusive registro que, nessa votação, os 
dados do Tesouro mostram que o Piauí fez o dever de 
casa, tem tido capacidade de crescimento, triplicando 
seu PIB, sua economia. Certamente esse financiamen-
to vai dar grande sustentação para que essa região do 
Brasil possa prosseguir em desenvolvimento.

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

SP) – Com certeza, Senador.
Senadora Ana Amélia, já está aqui o voto de 

congratulações pelo qual V. Exª perguntou. Já está en-
caminhado o projeto. O Requerimento tem o número 
338 e já foi aprovado e encaminhado.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Srª Presidenta Marta.

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

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me permite, 
gostaria de fazer, neste plenário, um breve, entretanto, 
muito importante registro. 

Hoje, dia 24 de abril, é aniversário do Presidente 
desta Casa, Senador José Sarney. Então, quero mani-
festar aqui deste microfone não apenas meus parabéns, 
mas o voto de que ele esteja restabelecido e que, em 
breve, retorne ao nosso convívio. Sendo assim, quero, 
fazendo o registro, mandar um abraço, os parabéns e 
desejar não só felicidade, mas saúde, que é o que ele 
mais precisa neste momento.

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

SP) – Agradeço a manifestação de V. Exª. Vários Sena-
dores se manifestaram também nessa direção. Acho 
que todos aqui nesta Casa gostaríamos de estar hoje 
podendo comemorar com o Presidente. Mas tenho cer-
teza de que, em breve, ele estará novamente conosco.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidenta.

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

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Permita-me, mais uma vez. 

Há, sobre a mesa, também um requerimento de 
voto de aplauso direcionado à Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secção Piauí, que completa exatamente hoje 
80 anos de criação da Seccional Piauí, uma das mais 
antigas do Brasil. Eu queria dirigir um voto de aplauso 
a toda a diretoria e, em nome dela, a todos os advo-
gados do Estado do Piauí.

Então, gostaria de pedir também que pudésse-
mos votá-lo.

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

– SP) – O requerimento já foi lido e encaminhado e o 
número é 340, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
senhora me permite a palavra pela ordem enquanto 
se chega a um entendimento?

Eu queria registrar que foi anunciado hoje pela 
Presidenta Dilma o Plano Nacional...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Wellington. Como é que é?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Só 
enquanto se chega a um entendimento...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não, nós já estamos nos trabalhos. Bom...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
queria só fazer um registro...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, faça o registro.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Hoje foi lançado pela Presidente 
Dilma o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e nele 
constam importantes investimentos para diversas re-
giões do País. 

Eu destaco aqui a autorização, também do Gru-
po III, Da Mobilidade Urbana, de investimentos para 
Teresina, a capital do Estado do Piauí, que têm como 
objetivo a implantação do Plano Diretor de Transporte 
e Mobilidade Urbana, em sua primeira etapa, que leva 
em conta pleitos do Prefeito Elmano Férrer, voltados 
para que se tenha as condições de desobstrução, um 
pleito da Bancada do Estado do Piauí junto ao Gover-
no Federal, das vias de acesso mais urgentes na sa-
ída para a cidade de Picos, a BR-316, e a saída para 
Fortaleza, a BR-343. Além disso, também da chamada 
avenida Marechal Castelo Branco, onde temos a ne-
cessidade de importantes investimentos. 

Também, através do Governo do Estado do Piauí, 
a melhoria e a ampliação de transporte ferroviário. Tive 
uma participação direta no acompanhamento desses 
projetos, que têm a ver com o pleito do Governador 
Wilson Martins para que a gente tenha melhores equi-
pamentos, trens novos e condições de integração de 
transporte, de ônibus, de vans com as linhas ferroviá-
rias, o nosso chamado metrô de Teresina. 

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

SP) – Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidenta, estou solicitando 
a inversão de pauta para que o item 6, o Projeto de 
Resolução nº 72, possa ser o próximo item, ou seja, o 
item 2 da Ordem do Dia de hoje. O item 1 foi o Projeto 
de Resolução referente a um empréstimo ao Estado 
do Piauí e gostaria que o item 2 fosse o Projeto de 
Resolução nº 72, de 2010. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Requerimento de preferência para que possa 
ser votado o item 6, o Projeto de Resolução nº 72, em 
primeiro lugar.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 342, DE 2012

Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para que a matéria cons-
tante do item 6 da Ordem do Dia da presente Sessão 
seja apreciada em 1º lugar.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. –  Sena-
dor José Pimentel.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação. (Pausa.)

Se não há nenhum óbice, aprovado. 
Vamos, então, ao item 6, Projeto de Resolução 

nº 72.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

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

SP) – Pois não, Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Peço a palavra a V. Exª, quando for oportuno, para 
me inscrever para debater a matéria.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Identicamente, peço a V. Exª...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Segundo inscrito, Senador Luiz Henrique.

Senador Wellington Dias. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

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

SP) – Estamos recebendo emendas.

Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2010

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 320, de 2012 - 336, III - RISF)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução 72, de 2010, do Senador Romero 
Jucá, que estabelece alíquotas do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações interestaduais 
com bens e mercadorias importadas. 

Pareceres sob nºs 371 e 372, de 2012, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Armando Monteiro, favorável, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Ricardo Ferraço, e vencidos dos Senadores 
Magno Malta, Luiz Henrique, Pedro Taques 
e Antonio Carlos Valadares, e da Senadora 
Lúcia Vânia; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Eduardo Braga, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece, 
com votos contrários dos Senadores Lindbergh 
Farias, Casildo Maldaner, Luiz Henrique, Cyro 
Miranda, José Agripino e Paulo Bauer.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Há, sobre a mesa, uma emenda neste turno. No 
turno seguinte, haverá mais emendas.

A emenda foi apresentada pelo Senador Aécio 
Neves:

Acrescentar, onde couber, novo artigo ao 
PRS nº 72, com a seguinte redação:

‘O Estado e o Distrito Federal que perder 
a arrecadação do ICMS, por força do disposto 
no art. 1º desta Resolução, até o sexto exer-
cício financeiro subsequente àquele em que 
for promulgada, será compensado financeira-
mente pela União. 

1º A eventual perda de cada Estado e do 
Distrito Federal será apurada pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz), ob-
servada a mesma metodologia e consideradas 
as informações prestadas pela respectiva Se-
cretaria de Finanças ou de Fazenda;

2º A compensação da perda será rea-
lizada mensalmente, mediante a redução da 
prestação do serviço da dívida vincenda e do 
correspondente saldo devedor de cada Esta-
do e do Distrito Federal, renegociada junto à 
União, no amparo da Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997, e da Medida Provisória nº 
2.192-70, de 24 de agosto de 2001;



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14255 

3º O Estado transferirá mensalmente aos 
seus Municípios 25% do montante compensado 
nos termos deste artigo, obedecidos os mes-
mos critérios de rateio aplicados à repartição de 
que trata o art. 158, IV, da Constituição Federal.

O Confaz e o Ministério da Fazenda co-
municarão ao Senado Federal, respectivamen-
te, a memória de cálculo e o montante apurado 
das perdas e os valores reduzidos na presta-
ção, e do saldo devedor da dívida renegocia-
da, discriminado por Estado e Distrito Federal.

Justificação
O tema das importações incentivadas tor-

nou-se seriamente complexo, haja vista a de-
pendência econômica de alguns Estados dessa 
prática de incentivo às importações. Ao mesmo 
tempo, não se desconhece que, independente 
da pertinência do instrumento, Estados hão de 
sofrer grave perda econômica caso a suspensão 
do incentivo se dê tempestivamente.

Enquanto tal circunstância se enraizava 
na realidade econômica do País, o Governo 
da União não assumiu seu papel de zelar pelo 
equilíbrio econômico e pelas boas práticas. 
A União nada fez. Nada mais justo, portanto, 
que haja uma transição, permitindo aos Es-
tados que empregam aquele instrumento do 
incentivo uma fase de ajuste sem surpresas.

A compensação dos Estados afetados 
por essa Resolução, como proposto, está na 
forma de um financiamento da União por seis 
anos, consubstanciado na compensação das 
perdas observadas no ano anterior, como re-
dução das parcelas e do serviço das dívidas 
dos Estados com o Governo Federal.’”

É a seguinte a emenda na íntegra:

EMENDA Nº 2 – PLEN  
(ao PRS nº 72, de 2010)

Acrescentar, onde couber, novo artigo ao PRS 
nº 72, de 2010, com a seguinte redação:

“Art. O Estado e o Distrito Federal que perder 
arrecadação do ICMS por força da aplicação do dis-
posto no art. 1º desta Resolução, até o sexto exercício 
financeiro subsequente aquele em que for promulgada, 
será compensado financeiramente pela União.

§ 1º A eventual perda de cada Estado e do Dis-
trito Federal será apurada pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ), observada a mesma 
metodologia e consideradas as informações prestadas 
pela respectiva Secretaria de Fazenda ou Finanças.

§ 2º A compensação da perda será realizada, 
mensalmente, mediante a redução da prestação do 
serviço da dívida vincenda e do correspondente saldo 
devedor, de cada Estado e do Distrito Federal, rene-
gociada junto à União ao amparo da Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória nº 
2.192-70, de 24 de agosto de 2001.

§ 3º O Estado transferirá mensalmente aos seus 
Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante 
compensado nos termos deste artigo, obedecidos os 
mesmos critérios de rateio aplicados à repartição de 
que trata o art. 158, IV, da Constituição Federal.

§ 4º O CONFAZ e o Ministério da Fazenda co-
municarão ao Senado Federal, respectivamente, a 
memória de cálculo e o montante apurado das perdas 
e os valores reduzidos na prestação e do saldo deve-
dor da dívida renegociada, discriminado por Estado e 
Distrito Federal.”

Justificação

O tema das importações incentivadas tornou-se 
seriamente complexo, haja vista a dependência eco-
nômica de alguns Estados desta prática de incentivo 
às importações. Ao mesmo tempo, não se desconhe-
ce que, independente da pertinência do instrumento, 
Estados hão de sofrer grave perda econômica, caso a 
suspensão do incentivo se dê tempestivamente.

Enquanto tal circunstância se enraizava na rea-
lidade econômica do País, o Governo da União não 
assumiu seu papel de zelar pelo equilíbrio econômico 
e pelas boas práticas. A União nada fez.

Nada mais justo, portanto, que haja uma transi-
ção, permitindo aos Estados que empregam aquele 
instrumento do incentivo uma fase de ajuste sem sur-
presas. A compensação dos Estados afetados por esta 
resolução, como proposto, está na forma de um finan-
ciamento da União, por seis anos, consubstanciado na 
compensação das perdas, observadas no ano anterior, 
como redução das parcelas do serviço da dívida dos 
Estados, com o Governo Central.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consolidação, 
a assunção e o refinanciamento, pela União, 
da dívida pública mobiliária e outras que es-
pecifica, de responsabilidade dos Estados e 
do Distrito Federal.

......................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185-35, DE 24 DE 

AGOSTO DE 2001

Estabelece critérios para a consolidação, 
a assunção e o refinanciamento, pela União, 
da dívida pública mobiliária e outras que es-
pecifica, de responsabilidade dos Municípios.

......................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.192-70, DE 24 DE 

AGOSTO DE 2001

Estabelece mecanismos objetivando in-
centivar a redução da presença do setor públi-
co estadual na atividade financeira bancária, 
dispõe sobre a privatização de instituições 
financeiras, e dá outras providências.

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

SP) – A emenda tem todas as assinaturas necessárias 
para a sua apreciação.

Concedo a palavra ao Senador Armando Montei-
ro, para proferir parecer sobre a emenda de plenário 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Com a palavra, o Senador Armando Monteiro.

PARECER Nº 434,DE 2012–PLEN

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso parecer é 
pelo não acolhimento dessa emenda de autoria do 
Senador Aécio Neves.

Portanto, o parecer é contrário à emenda.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Relator dá um parecer contrário à emenda 
do Senador Aécio.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para 
discutir, Srª Presidente. É possível?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós ainda temos outro parecer, que é do Se-
nador Eduardo Braga, em substituição à mesma, da 
CAE. Então, acho que seria bom ler o parecer do Edu-
ardo Braga agora.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para 
discutir, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tem que dar o parecer sobre o do Edu-
ardo Braga. V. Exª deu o parecer pela CCJ, contrário. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Pela CCJ, contrário. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora, Eduardo Braga dá o parecer...

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 
PE) – Pela CAE.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) –... sobre a emenda, pela CAE.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 
PE) – É isso.

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

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
consulto V. Exª, Presidente, se eu poderei defender a 
emenda.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não, no momento da votação ou na discus-
são, Senador Aécio. Agora, vamos ouvir o parecer da 
CAE. Depois....

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Presidente, para um esclarecimento, em razão 
da relevância da matéria. Nós estamos discutindo no 
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça emen-
da formulada pelo eminente Senador Aécio Neves. 
Se nós não pudermos debater no âmbito da CCJ, não 
poderemos debater a sua legalidade no âmbito da Co-
missão de Assuntos Econômicos. O que peço a V. Exª 
é o esclarecimento, para que nós possamos debater 
no âmbito da CCJ.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Ele está sendo discutido no âmbito do Plenário. 
Então, nós vamos ouvir agora o parecer da CAE e, 
depois, prosseguimos.

Está com a palavra o Senador Eduardo Braga.

PARECER Nº435, DE 2012–PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos com relação a esta 
emenda é o mesmo que apresentamos quando da elabo-
ração do nosso parecer naquela Comissão. Esta emenda 
trata de uma compensação através de financiamento e 
através de eventuais perdas encontradas pelo Confaz. A 
compensação será realizada mensalmente, mediante a 
redução de prestação de serviços de serviço da dívida 
vincenda do correspondente saldo devedor.

Em que pese, Srª Presidente, esta emenda, quan-
to ao mérito, tenha o seu valor reconhecido por todos 
nós, esta não é uma matéria para ser tratada sob con-
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dição de resolução do Senado, porque a competência 
da resolução do Senado é restrita, Srª Presidenta, a 
questões de alíquotas interestaduais de ICMS. Portanto, 
nós não temos como, em resolução do Senado, tratar 
da matéria apresentada na Emenda nº 8 da CAE, do 
eminente Senador Aécio Neves.

Portanto, o parecer é pela rejeição da referida 
emenda, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Bom, nós temos o parecer contrário da Comissão 
de Constituição. Temos o parecer também contrário da 
Comissão de Assuntos Econômicos. E acabou de che-
gar outra emenda. Então, eu vou ler a outra emenda. 
A outra emenda é do Senador Luiz Henrique.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
em que momento nós poderemos debater a emenda?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Logo depois que eu ler. Calma, Senador.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Nós vamos debater ela em conjunto ou de maneira 
separada?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Claro. Em conjunto. Nós temos três emendas. 
Eram duas, tiveram parecer contrário. Agora chegou 
uma terceira. Eu vou ler. Aí, depois, há uma enorme lista. 
Vou ler quem já está inscrito para debater as emendas.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
gostaria de me inscrever como autor, Srª Presidente. 
Como autor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Todos vão discutir. Vamos com calma.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, parece-
-me que está havendo uma inversão nessa pauta sobre 
o Projeto de Resolução nº 72. Creio que é da prática 
discutirmos primeiramente o projeto, com tempo para 
apresentação de emendas até o final da discussão. 
Portanto, estamos invertendo. Estamos discutindo 
emendas agora, antes de discutir o projeto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, essas emendas chegaram. Nós já 
lemos duas. Vamos ler a terceira. Podemos não discuti-
-las agora. Mas acho que é melhor, como elas já che-
garam, discuti-las em conjunto. O Regimento permite 
a discussão em conjunto.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª Pre-
sidente, certamente, poderemos ter novas emendas. Eu 
vejo inclusive coletas de assinaturas para novas emendas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não há problema. Se chegarem emendas, 
serão incluídas.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não 
é da pratica deliberar antes sobre emendas ou mes-
mo discutir emendas antes do debate sobre o projeto, 
que é a peça essencial a ser motivo de deliberação. 
Se o projeto for rejeitado, não há emendas a serem 
consideradas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, o Regimento determina que se dis-
cuta como um todo. Eu vou ler essa emenda agora, e, 
depois, discutimos as outras emendas que chegarem 
e o projeto. Nós temos tempo. Não estamos apressa-
dos. Vamos com calma.

Vamos ler a emenda do Senador Luiz Henrique, 
com muitas assinaturas:

O caput do art. 1o do Projeto de Resolução n° 
72, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1o. A alíquota do Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, nas operações interestaduais 
com bens e mercadorias importados do exterior, será de:

I – quando realizadas por contribuintes do ICMS 
localizados nas Regiões Sul e Sudeste, exceto Espí-
rito Santo, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo:

a – 6% a partir de 1º de janeiro de 2013;
b – 5% a partir de 1º de janeiro de 2014;
c – 4% a partir de 1º de janeiro de 2016. 
Nas demais hipóteses:
a – 10% a partir de 1º de janeiro de 2013;
b – 8% a partir de 1º de janeiro de 2014;
c – 6% a partir de 1º de janeiro de 2015;
d – 4% a partir de 1º de janeiro de 2016.
Justificativa do projeto. 
A presente emenda de plenário visa a minimizar 

o impacto da adoção da alíquota de 4% nas operações 
interestaduais com produtos industrializados importados, 
que passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013. A 
implantação abrupta de medida tão radical permite esperar 
uma queda na arrecadação dos Estados em cujas econo-
mias o comércio exterior desempenha papel significativo 
como consequência da redução da alíquota em operações 
interestaduais subsequentes com produtos importados.

Bom, temos todo o restante da justificativa.

É a seguinte a emenda na íntegra:

EMENDA N° 3, DE 2012 – PLEN. 
(ao PRS nº 72, de 2010)

O caput do art. 1º do Projeto de Resolução nº 
72, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14259 

Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação – ICMS, nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados 
do exterior, será de:

I – quando realizadas por contribuintes do ICMS 
localizados nas Regiões Sul e Sudeste, exceto Espí-
rito Santo, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo:

a) 6% (seis por cento), a partir de 1º de janeiro 
de 2013;

b) 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro 
de 2014; e

c) 4% (quatro por cento), a partir de 1° de janei-
ro de 2016;

II – nas demais hipóteses:
a) 10% (dez por cento), a partir de 1º de janeiro 

de 2013;
b) 8% (oito por cento), a partir de 1º de janeiro 

de 2014;
c) 6% (seis por cento), a partir de 1º de janeiro 

de 2015; e
d) 4% (quatro por cento), a partir de 1º de janei-

ro de 2016.

Justificação

A presente Emenda de Plenário visa minimizar 
o impacto da adoção de alíquota de 4% (quatro por 
cento) nas operações interestaduais com produtos in-
dustrializados importados que passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2013.

A implantação abrupta de medida tão radical per-
mite esperar uma queda na arrecadação dos Estados 
em cujas economias o comércio exterior desempenha 
papel significativo, como consequência da redução da 
alíquota em operações interestaduais subsequentes 
com produtos importados.

A perda potencial de arrecadação ameaça a 
execução orçamentária e a implementação de políti-
cas públicas, inclusive na área social, haja vista que 
os Estados já haviam elaborado suas estratégias e 
programas contando com recursos orçamentários que 
agora podem não se realizar.

Estamos falando de projetos em educação, saúde 
e infraestrutura, cujo corte afeta significativo número 
de famílias, comprometendo seu bem estar e suas 
expectativas para o futuro.

Justamente para minimizar o impacto negativo 
da medida sobre a arrecadação dos Estados, é de 
fundamental importância que a redução das alíquotas 
ocorra de modo gradual, permitindo a adequação do 
orçamento, dos programas e das metas projetadas à 

nova realidade financeira do Estado, sem sacrificar 
demasiadamente a população, com o corte abrupto 
de programas sociais.

Fato relevante que envolve esta matéria tão cru-
cial para o País, foi a deliberação dos Secretários da 
Fazenda dos Estados do Sul e Sudeste, ocorrida em 
14 de dezembro do ano passado, em que, sob a li-
derança do Secretário Paulista, ex-Ministro Andrea 
Calabi, os Secretários da Fazenda do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, propuseram, unanimemente, levar ao Confaz 
uma proposta de transição gradual decrescente para 
o estabelecimento de alíquota interestadual única, 
como quer agora o Governo Federal neste Projeto de 
Resolução nº 72, de 2010, só que de uma única vez, 
sem qualquer escalonamento.

O documento síntese daquela deliberação tem 
a seguinte redação: “Os Secretários se comprometem 
em defender a edição de Resolução do Senado Fede-
ral para fixar alíquota interestadual da seguinte forma: 
da alíquota estadual vigorante em 2012, de 7%, uma 
redução para 6% em 2013, 5% para 2014 e em 2015, 
até chegar a 4% em 2016, quando as operações forem 
realizadas por contribuintes do ICMS localizados nas 
Regiões Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, desti-
nadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
ao Estado do Espírito Santo, e da alíquota estadual 
vigorante em 2012, de 12%, uma redução para 10% 
em 2013, 8% para 2014, 6% para 2015, até chegar a 
4% em 2016, para os demais casos.”

Na justificativa proposta, os ilustres titulares da 
Fazenda dos Estados do Sul e do Sudeste assim se 
manifestaram: “Com essa medida se cria um cami-
nho seguro para aquilo que todos queremos, para 
que a guerra fiscal tenha os seus efeitos mitigados ou 
eliminados ...”, salientando, ainda, os Secretários da 
Fazenda, “... há necessidade de metodologia segura, 
transparente e confiável para mensurar os ganhos e 
as perdas decorrentes da mudança”.

Deveriam ser inseridos, dizem ainda os Secre-
tários, dispositivos que garantam a manutenção da 
receita atual dos Estados perdedores com indicação 
clara do método de aferição da receita a ser garantida.

Fazendo um resumo da posição dos Secretários 
da Fazenda do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
podemos afirmar com toda a clareza que eles enten-
dem que a Resolução 72 não deve ser aprovada para 
vigorar com a alíquota de 4% imediatamente no ano 
fiscal de 2013.

Compreendendo a complexidade desta matéria 
e as repercussões negativas para a economia nacio-
nal com perdas irremediáveis para muitos Estados e 
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insegurança jurídica e financeira, quebra de contratos, 
desemprego em áreas portuárias e industriais estratégi-
cas, aumento do desequilíbrio regional e da concentra-
ção econômica, os senhores Secretários propõe essa 
necessária e imprescindível transição de curto prazo.

Com esta Emenda de Plenário, que ora submete-
mos para apreciação desta Casa, aos moldes do que 
já propuseram os Secretários da Fazenda do Sul e do 

Sudeste em dezembro do ano passado, acenamos no 

texto da Resolução com um breve período de transição, 

para evitar-se impactos orçamentários e financeiros 

desastrosos e irrecuperáveis, principalmente, para os 

Estados membros mais atingidos por esta Resolução, 

quais sejam, Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás. 

– Luiz Henrique da Silveira.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Drª Claudia, por favor, determine que seja dis-
tribuída cópia desta emenda ao Plenário.

Respondendo ao Senador Alvaro Dias, que le-
vantou uma questão, na Subsecção Primeira das Dis-
posições Gerais do Regimento Interno o artigo 272 diz 
que a discussão da proposição principal e das emen-
das será em conjunto. Então agora estamos fazendo. 
Lemos as emendas e, não havendo mais nenhuma 
emenda, passamos para a discussão das emendas.

Agora vamos à discussão do projeto e das emen-
das em turno único.

Para discutir as emendas estão inscritos Senador 
Paulo Bauer, Senador Luiz Henrique, Senador Welling-
ton Dias, Senador Alvaro Dias, Senador Aécio Neves, 
Senador Cyro Miranda, Senador Aloysio Nunes..

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Senador Ricardo Ferraço. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...Senador Magno Malta, Senador Ricardo 
Ferraço.

A SRª. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Srª Presi-
denta, é para discutir somente as emendas ou discutir 
a matéria?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não. A matéria como um todo.

A SRª. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Como um 
todo? Então, por favor, eu me inscrevo também.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Ana Rita, Senador Randolfe.

Então, com a palavra o Senador Paulo Bauer. 
Gostaria de perguntar ao Plenário se podemos 

limitar a dez minutos para cada orador. (Pausa.)
É regimental. Então, dez minutos para cada ora-

dor.
Caras Senadoras e caros Senadores inscritos, 

regimentalmente, são dez minutos para cada orador 
discutir a matéria.

Tem a palavra o Senador Paulo Bauer, para dis-
cutir.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador) – Srª Presidente, ini-
cialmente, saudando todos os Senadores e Senado-
ras, quero informar e mencionar que nós já discutimos 
muito esse assunto na Comissão de Constituição e 
Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu 
já me manifestei, em mais de uma oportunidade, neste 
plenário, e é preciso dizer que esta é uma matéria de 
grande importância, uma matéria que, efetivamente, 
interessa ao Brasil, mas interessa mais aos Estados 
que hoje têm uma área de desenvolvimento, uma área 
de excelência nas suas regiões portuárias, como é 
o caso do meu Estado, o Estado de Santa Catarina.

Respeitando todas as opiniões, respeitando até o 
Governo, que se posicionou, que se incluiu na discus-
são dessa matéria e defende a aprovação do PRS de 
autoria do nobre Senador Romero Jucá, devo dizer a 
V. Exªs, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que, primeiro, 
o Governo Federal justifica sua presença e a defesa 
do PRS dizendo que quer evitar a desindustrialização 
do nosso País. Usa, para tanto, informações, números 
que apontam redução na atividade industrial do Brasil. 

De fato, temos um processo de retração e diminui-
ção da atividade industrial no País, mas quero chamar 
a atenção de V. Exªs: essa desindustrialização não é 
resultado do processo e das leis de incentivo à expor-
tação, ou melhor, à importação, que estão em vigor 
tanto em Santa Catarina como no Espírito Santo, em 
Goiás, bem como em outros Estados.

O processo de desindustrialização no nosso País 
é resultado da falta de uma política de desenvolvimento 
industrial, que há muito tempo é pedida. E um Élamor 
da classe empresarial e da sociedade como um todo. 

Nós precisamos reduzir o custo-Brasil. Nós pre-
cisamos desonerar a folha. Nós precisamos rever a 
política cambial. Nós precisamos, enfim, fazer com 
que, em nosso País, tenhamos juros menores. Nós 
precisamos diminuir a carga tributária. Essas são as 
razões pelas quais o desenvolvimento industrial no 
Brasil não se faz sentir.

Nós estamos importando produtos de outros 
países porque a energia elétrica no Brasil é muito 
cara. Nós estamos importando produtos acabados de 
outros países porque no Brasil o combustível é muito 
caro. Nós estamos importando produtos e máquinas 
de outros países porque o Brasil tem um custo muito 
elevado na área tributária, Senador Armando Monteiro. 
Ninguém pode contestar isso neste País. Não é mais 
possível que o Governo Federal procure tratar a ques-
tão da desindustrialização por ações pontuais, queren-
do eliminar determinadas políticas que determinados 
Estados possuem para assegurar desenvolvimento, 
para garantir emprego, para assegurar o crescimento 
de sua própria arrecadação, que, em última análise, 
serve para melhorar a qualidade de vida de sua gente.

Nós estamos aqui, todos e cada um, eleitos por 
nossos respectivos Estados. Eu já disse aqui, Senador 
Flexa, que cada Estado brasileiro tem três Senadores. 
Hoje, nós, os catarinenses, não estamos aqui defen-
dendo bandeira partidária. Não estamos aqui defen-
dendo o nosso Estado em detrimento de outros. Nós 
não queremos a desunião. Nós queremos que a Fede-
ração seja contemplada, que os interesses da Repúbli-
ca sejam os mais elevados. Mas não é possível e não 
é admissível que o Governo Federal se cale, assista 
passivamente a essa perda de arrecadação que Santa 
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Catarina e os demais Estados vão ter. Onde fica a Lei 
de Responsabilidade Fiscal? Onde ficam os compro-
missos que cada Estado assumiu? Onde ficam, enfim, 
as possibilidades de emprego e de desenvolvimento 
que nós temos hoje asseguradas, principalmente em 
Santa Catarina, onde o Governador Luiz Henrique da 
Silveira instituiu um programa de desenvolvimento da 
área portuária que hoje é exemplo para o País e para o 
mundo, graças aos investimentos privados que lá foram 
feitos e também aos investimentos públicos? Nós não 
podemos nos calar, não podemos permitir que a vota-
ção deste PRS seja feita por uma simples ação voltada 
ao atendimento dos interesses do Governo Federal, 
que quer justificar a desindustrialização do País por 
causa da política de incentivo de dois ou três Estados. 

Quero pedir, nobres colegas, Senadores e Se-
nadoras, que reflitam com muito cuidado, com muita 
atenção. Esse PRS não é uma proposta que esteja 
vinculada nem a uma ideologia política nem tampou-
co a medir força de governo, porque força de governo 
não se mede numa questão tributária como esta que 
envolve Estados irmãos. Não está em jogo arrecada-
ção federal, não está em jogo qualquer interesse que 
não seja o interesse nacional que todos nós queremos 
preservar. 

Quero dizer a V. Exªs que muitas propostas foram 
apresentadas. Aqui, está em Brasília hoje o Governa-
dor Raimundo Colombo; já vi o Governador Renato 
Casagrande; sei da luta do Governador Marconi Perillo; 
todos estão envolvidos em discutir a questão e tentar 
contribuir de alguma forma. Eu ouvi o Governador do 
meu Estado concordar – inclusive tomou providências 
para isto – que, em Santa Catarina, alguns itens da 
pauta de importação não sejam mais contemplados 
pela política de incentivo. Isso é uma demonstração de 
boa vontade? Sem dúvida nenhuma, o é. Mas também 
vi e ouvi que os Ministros do Governo – principalmen-
te o Ministro da Fazenda nos diálogos que manteve 
com os governadores – não deram a eles qualquer 
notícia, qualquer alento, qualquer expectativa positiva 
e favorável que permitisse que os Estados atingidos 
pudessem continuar o seu caminho, o seu trabalho de 
desenvolvimento em favor do País. 

Já não basta, senhores e senhoras, que o Es-
tado de Santa Catarina, altamente produtivo e expor-
tador, tenha uma perda mensal, anual e por décadas 
dos recursos relacionados à restituição dos impostos 
pelas exportações que realiza?! A Lei Kandir, votada 
nesta Casa, votada no Congresso Nacional, por muitos 
e muitos anos, vem sendo ignorada. Por isso, nosso 
Estado tem prejuízos financeiros, prejuízos de arreca-
dação que não podem se repetir. Se esse projeto de 
resolução for aprovado da forma como está, sem dú-

vida nenhuma, teremos prejuízos outra vez. Além de 
na arrecadação, teremos prejuízos no desemprego e 
no desenvolvimento econômico.

Por isso, está certo o Senador Luiz Henrique, que 
apresentou proposta de emenda pedindo a implanta-
ção progressiva e gradativa dessa medida. Está certo 
o Senador Aécio Neves, que propõe uma emenda que 
permite a compensação em caso de prejuízo. Está certo 
o próprio relator da matéria, o Líder do Governo, quan-
do apresenta uma mudança de última hora, dizendo 
que só os produtos que não têm similar nacional é que 
vão ficar fora da medida.

Acho que poderíamos avançar e evoluir mais; 
basta que aqui queiramos, porque esta é uma questão 
que diz respeito aos interesses de cada um dos Esta-
dos, dos nossos Estados, dos Estados que devemos 
preservar e valorizar nesta Casa. Esta é a Casa que 
defende, que trabalha e que luta em favor do Estado 
brasileiro, em favor da democracia e de sua preserva-
ção, evitando que o poder do Executivo se sobreponha 
ao poder político. 

Nós, portanto, estamos aqui fazendo um apelo 
em nome de Santa Catarina, em nome também dos 
demais Estados, para que ainda possamos evoluir mais, 
possamos aprovar emendas, possamos, enfim, evitar 
que a injustiça seja praticada na tarde de hoje no Se-
nado Federal, que é a Casa dos Estados brasileiros, 
que é a Casa dos homens e mulheres deste País que 
querem o bem da Pátria brasileira.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
Quero já agradecer ao Senador Paulo Bauer pela 

pontualidade do discurso.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Peço minha inscrição para discutir a matéria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não. V. Exª está inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Mário Couto. V. Exª também 
já está inscrito.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, não se 
trata aqui de questão relativa ao Espírito Santo, à San-
ta Catarina ou a qualquer outro Estado da Federação. 
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Trata-se aqui do encaminhamento de uma medida que 
seja fundamental para o desenvolvimento nacional, que 
seja benéfica para a economia brasileira. Não se trata 
aqui, portanto, de uma questão paroquial.

Eu não vim à tribuna, Srªs e Srs. Senadores, 
para defender simplesmente os interesses de Santa 
Catarina, embora essa seja a minha obrigação como 
Senador representante do Estado. Estou fazendo mais 
do que isso, estou buscando defender os superiores 
interesses da Nação.

Trago aqui uma notícia publicada pelo jornal Valor 
Econômico do dia 12 de abril deste ano. Essa matéria 
se refere às conclusões de um estudo aprofundado 
feito pela consultoria Internacional alemã DB Interna-
cional. O que diz essa consultoria? Diz que o Estado 
de São Paulo “necessitará de um novo porto de Santos 
em dez anos”. E diz mais:

Para dar conta da demanda projetada 
de cargas, seriam necessários investimentos 
estimados entre US$800 milhões e US$1,1 bi-
lhão que abrangem a eliminação de gargalos 
de infraestrutura, modernização da superes-
trutura e procedimentos mais ágeis, tanto no 
porto como nos acessos a ele.

Ora, Srª Presidente, Srs. Senadores, qual vai 
ser a consequência da implantação dessa medida de 
unificação da alíquota do ICMS na transferência de 
produtos importados de Estado para Estado?

A consequência vai ser o esvaziamento dos por-
tos estaduais e a concentração da movimentação de 
carga no Porto de Santos. A consequência vai ser a 
concentração econômica. A consequência vai ser o 
aumento das desigualdades e dos desníveis regionais.

Uma nação se faz com equilíbrio regional. Uma 
nação se constrói com um crescimento harmônico em 
todos os estados e regiões da federação. 

A aprovação da Resolução do Senado nº 72 sem 
uma transição gradual provocará prejuízos extraordi-
nários naqueles Estados onde foram feitos grandes in-
vestimentos na modernização portuária. Cito o caso de 
Santa Catarina e sei que esse não é um caso isolado, 
porque o Governo Federal, seja na gestão do Presi-
dente Lula, seja na gestão atual da Presidente Dilma 
Rousseff, fez e vem fazendo pesados investimentos 
na modernização portuária. Em Santa Catarina, o Go-
verno Federal investiu pesadamente na modernização 
dos portos públicos de São Francisco do Sul e Itajaí 
e investiu recursos das suas agências financeiras de 
desenvolvimento para o surgimento de novos portos 
privados, modernos, como o Porto Itapoá, o Porto de 
Navegantes, o Terminal Babitonga, em São Francisco, 
e o reaparelhamento do Porto de Imbituba. 

O que vai acontecer, a partir de janeiro do ano 
que vem, Sras e Srs. Senadores, se essa medida for 
abruptamente colocada em vigor? O que vai acontecer 
com esses portos, com os portos do Sul, do Sudeste 
e do Nordeste?

O que vai acontecer com a economia dos Esta-
dos que fizeram o seu dever de casa e modernizaram 
os seus portos, como é o caso de Santa Catarina?

O Governador Raimundo Colombo encontra-se 
nesta Casa. Ex-Senador da República, é testemunha 
desse esforço e hoje vive uma grande preocupação, 
uma grande angústia pelo que pode vir a acontecer 
com o seu Estado.

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
apresentei uma emenda estabelecendo a transição 
gradual, de modo que nas regiões do Sul e Sudeste, 
exceto o Espírito Santo, nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste nós teremos alíquotas decrescentes, 
começando pelo Norte e Nordeste com 7% atuais para 
chegar a 4% em 2016; começando no Sul e Sudeste 
com 10% para chegar a 4% em 2016.

Venho pedir o apoio, o respaldo das Srªs e dos 
Srs. Senadores para que tenhamos a transição.

Nada que é feito de forma intempestiva, de for-
ma abrupta consegue realizar os objetivos. O Brasil 
precisa dessa transição, os Estados precisam dessa 
transição. Ela é boa para os Estados, ela é boa para 
o País, ela é boa para o Governo.

Concluo, Srª Presidente, pedindo mais uma vez 
o respaldo a ela, para que possamos encerrar a guer-
ra dos portos, para que possamos encerrar a guerra 
fiscal, que nós desejamos que seja encerrada, mas 
de uma forma que não tenha como consequência o 
esvaziamento de muitos Estados e o aumento do de-
sequilíbrio regional.

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

Com a palavra o Senador Wellington Dias. (Pau-
sa.)

Com a palavra Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, depois de quase uma 
década de governo no Brasil, os atuais governantes 
ainda patinam na definição de rumos para este País.

A cada dia que passa, fica mais evidente a ausên-
cia de visão estratégica de futuro, a falta de um projeto 
duradouro e, sobretudo, a ausência de um núcleo para 
pensar o Brasil a médio e longos prazos. Poder-se-ia 
afirmar tratar-se de um governo sem cérebro. 

Eles que governam apagam incêndios quase to-
dos os dias. É de nosso conhecimento a dificuldade de, 
em um país de diferenças regionais gritantes, alcançar 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14265 

consenso para uma reforma tributária que conferisse 
um modelo competente, compatível com as aspirações 
de futuro da sociedade brasileira. Reconhecemos as 
dificuldades, mas o atual Governo sequer tenta. Há 
uma amnésia em relação às promessas eleitoreiras. 

Na campanha eleitoral, ouviu-se, repetidamente, 
que, eleita, a Presidente Dilma promoveria uma refor-
ma tributária capaz de oferecer ao País um modelo 
tributário distribuidor de renda, impulsionador do pro-
gresso econômico do Brasil. Nós estamos aguardando.

A ignorância em relação ao que se prometeu é 
absoluta. Opta-se pelo caminho curto da improvisação. 
Aliás, esse caminho é complicado. Nesse caso, a op-
ção é pelo enfrentamento, é pelo confronto federativo. 
Atiram-se alguns Estados contra os outros e, por essa 
razão, no dia de hoje, não há o voto partidário; há o 
voto em nome do Estado que representamos. No meu 
partido, por exemplo, o PSDB, há votos favoráveis, ma-
joritariamente, a esse projeto de resolução e há votos 
contrários, como o do Senado Paulo Bauer, como o 
do Senador Cyro Miranda, como da Senadora Lúcia 
Vânia. E, por essa razão, o nosso partido oferece a in-
dependência aos seus integrantes para deliberar sobre 
essa matéria. Mas esse não é o caminho adequado a 
se caminhar. É um procedimento que tem tudo para 
dar errado. Dar errado aqui porque não há harmonia, 
e as consequências veremos nos próximos dias. Pode 
dar errado para o Governo, principalmente nesse mo-
mento conturbado em que se instala uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional.

O Governo sinalizou bem na véspera da Páscoa 
com a mudança do indexador das dívidas estaduais. Mas, 
diante da reação negativa dos Estados a uma proposta 
sem consistência, o Governo recuou e estacionou. Está 
aguardando que os bons ventos possam trazer fluidos 
positivos à inteligência nacional, a fim de que se equacio-
ne a questão da dívida reclamada pelos Estados do País. 

Sinceramente é um Governo que vive apagando 
incêndios a todo momento. Ficará um grave problema 
nas mãos do Governo depois da aprovação dessa re-
solução. O que imagino é que ela será aprovada. No 
projeto, há um dispositivo que pode inviabilizar a sua 
aplicação, e, obviamente, aqueles que são contrários 
a essa medida estão atentos para esta realidade.

A alíquota de 4% aplica-se sobre bens e merca-
dorias que mesmo submetidas a qualquer processo 
de transformação, beneficiamento, montagem, acon-
dicionamento ou renovação resulta em mercadorias 
ou bens com conteúdo de importação superior a 40%.

Ora, que estrutura do Governo será capaz de 
certificar que um produto depois de importado e de 
alguma forma processado tenha conteúdo de impor-
tação superior a 40% ao invés de 50% ou 60%.

Imaginem a burocracia? Imaginem as estruturas 
que deverão ser criadas para cumprir essa nova obriga-
ção legal? Alguém acredita que isso possa funcionar? 
É resultado da improvisação.

Ainda sobre esta resolução. Na semana passada, 
em matéria publicada no O Estado de S. Paulo, o Minis-
tro Gilmar Mendes levantou a possibilidade de propor 
ao Supremo Tribunal Federal uma súmula vinculante 
sobre a guerra fiscal. O Ministro pretende reforçar a 
decisão de inconstitucionalidade de alguns incentivos 
fiscais concedidos pelos Estados. A idéia é ratificar a 
decisão de junho de 2011 que determinou a inconsti-
tucionalidade de 14 casos federativos que envolviam 
incentivos fiscais não compactuados pelo Confaz.

O Ministro avaliou ainda que o debate no Supremo 
em torno da súmula pode incluir um modelo para tratar 
de casos retroativos que já tenham desrespeitado a 
Constituição em relação a incentivos fiscais.

Ainda segundo o Ministro, depois de 14 casos 
julgados em 2011, o Supremo já tem outras 34 ADINs 
que ainda estão por ser julgadas e podem ser apre-
ciadas em bloco. 

Como se vê o Governo andou gastando cartu-
chos desnecessários nos últimos dias para a aprova-
ção da Resolução 72. Que ela será mais um disposi-
tivo a entrar na fila do Supremo ninguém têm dúvida. 
Ou alguém tem dúvida, por exemplo, que o Ricardo 
Ferraço, do Espírito Santo, o Luiz Henrique, de Santa 
Catarina, o Casildo Maldaner, o Ciro Miranda, a Lúcia 
Vânia ficarão assistindo o prejuízo dos seus Estados 
sem uma ação vigorosa em defesa da sua população? 

É evidente que se há está abertura pra uma ação 
direta de inconstitucionalidade ela ocorrerá. Será mais 
uma na fila de espera do Supremo Tribunal Federal.

E se a súmula vinculante aparecer antes de a lei 
entrar em vigor, ela já nascerá morta. Portanto, essa 
resolução poder ser uma resolução natimorta. Ou seja, 
o Senado pode vir a mudar algo que, quando entrar 
em vigor, já tinha sido mudado pela súmula vinculan-
te do Supremo Tribunal Federal. Um grande esforço 
para nada. E depois resta ao Parlamento brasileiro o 
desgaste. Aí se alegará que o Supremo Tribunal Fe-
deral ocupa o espaço do Poder Legislativo. Mas esse 
espaço é oferecido de bandeja pelo Governo, que 
não planeja, que não tem visão estratégica de futura, 
que não realiza as grandes reforma, que patinha em 
relação às perspectivas do amanhã deste País. E nós 
somos levados a reboque, os minoritários aqui, os ma-
joritários daqui, todos somos levados a reboque pelo 
presidencialismo forte que nos impõe regras rígidas 
de controle da atividade parlamentar. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias. 

Com a palavra o Senador Aécio Neves. 
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu tive já oportunidade, já nos ins-
tantes em que esta matéria foi discutida tanto na CCJ 
quanto na CAE, de lamentar que o Governo Federal 
estivesse perdendo, como me parece, de forma ab-
solutamente clara, mais uma vez, uma extraordinária 
oportunidade, oportunidade de avançar na direção de 
repactuarmos a Federação no Brasil. 

Eu não tenho dúvidas, Srª Presidente, Srs. Se-
nadores, de que a raiz de alguns dos mais graves pro-
blemas que o Brasil vive hoje se deve exatamente à 
fragilização da Federação. O Brasil caminha de forma 
acelerado para se transformar um Estado unitário. Aqui-
lo que se costumou chamar de hiperpresidencialismo 
atinge limites antes jamais vistos em qualquer tempo, 
aí sim, na história deste País. 

E não é razoável, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
que temas correlatos, temas que têm uma vinculação 
absolutamente direta à questão federativa, à recupe-
ração da capacidade de investimentos de Estados e 
Municípios não estejam tratados dentro de um gran-
de projeto.

Questões relativas a essa Resolução nº 72, que 
ora votamos no Senado Federal; questões relativas à 
distribuição dos royalties, tanto do petróleo quanto os 
royalties minerais; questões relativas à nova definição 
de critérios para distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados, que teremos que discutir ainda este ano, 
além da renegociação das dívidas estaduais, são temas, 
Srª Presidente, que deveriam estar sendo tratados por 
esta Casa, pela Casa da Federação conjuntamente, 
porque Estados que eventualmente tenham perdas em 
determinada discussão poderão tê-las compensadas 
num desses outros projetos.

Não é aceitável que se queira continuar fazendo 
isso de forma fatiada, porque o que estamos assistindo, 
mais uma vez, Srª Presidente, é aquilo que assistimos 
da discussão dos royalties nesta Casa: é o Governo 
Federal permitindo que regiões inteiras estejam con-
flagradas contra outras regiões da mesma Federação, 
Estados contra Estados, fazendo com que estejamos 
repetidamente assistindo cenas absolutamente inima-
gináveis e, a meu ver, inaceitáveis. 

Temos, sim, uma oportunidade que não deverí-
amos perder, Srª Presidente.

Entre estes projetos, insere-se este que ora es-
tamos aqui a votar. 

Eu, como governador de Minas Gerais, por outro 
ano, já me debatia contrariamente à continuação des-

ses incentivos às importações, mas, compreendendo 
a realidade de cada um desses Estados que utilizam 
esse instrumento há décadas, eu alertava para o fato 
de que a renegociação desse aspecto, dessa possi-
bilidade de financiamento, dessa isenção tributária às 
importações não poderia estar sendo votada sem a 
garantia de uma transição. Uma transição que não per-
turbasse os investimentos, seja de infraestrutura, seja 
da área social, que não perturbasse o próprio custeio 
dessas administrações estaduais.

Portanto, dentro dessas discussões, várias suges-
tões foram apresentadas. O Senador Luiz Henrique, 
o Senador Ricardo Ferraço, o Senador Magno Malta 
apresentaram inúmeras alternativas para pudesse 
haver uma graduação na aprovação desse processo.

Busquei outro caminho, Srª Presidente, que me 
parece adequado e para o qual gostaria aqui de obter 
atenção das Srªs e dos Srs. Senadores. 

Em aprovada, como parece que ocorrerá, em ra-
zão das votações já obtidas, na CCJ e na Comissão 
de Assuntos Econômicos, pelo Projeto de Resolução 
nº 72, estou propondo uma emenda que gostaria de 
ter oportunidade de votar destacadamente, após a vo-
tação do texto, no caso de ele vir a ser aprovado. Por 
essa emenda, estamos garantindo que haverá uma 
transição, e essa transição se dará com os Estados 
tendo oportunidade de reter parcelas do comprometi-
mento do serviço da dívida com a União. Isso significa 
que essas perdas serão compensadas com recursos 
que serão retidos nos caixas dos tesouros estaduais.

Eu, portanto, apresento a proposta que determina 
que o Estado e o Distrito Federal que perder arreca-
dação do ICMS por força da aplicação do disposto no 
art. 1º desta Resolução, até o sexto exercício financei-
ro subsequente àquele em que for promulgada, será 
compensado financeiramente pela União.

E, no § 1º, eu determino que a eventual perda de 
cada Estado e do Distrito Federal será apurada pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
observada a mesma metodologia e consideradas as 
informações prestadas pela respectiva Secretaria de 
Fazenda ou de Finanças de cada Estado.

E, ainda, no § 2º, garanto que a compensação da 
perda será realizada, mensalmente, mediante a redu-
ção da prestação do serviço da dívida vincenda e do 
correspondente saldo devedor, de cada Estado e do 
Distrito Federal, renegociada junto à União, ao ampa-
ro da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da 
Medida Provisória nº 2.192, de 24 de agosto de 2001. 

E ainda, para garantir que essas perdas não al-
cancem os Municípios desses Estados, garante que 
o Estado transferirá mensalmente aos seus Municí-
pios 25% do montante compensado nos termos des-
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se artigo, obedecidos os mesmos critérios de rateio 
aplicados à repartição de que trata o art. 158, IV, da 
Constituição Federal.

Ouvi aqui a exposição do Líder do Governo, Se-
nador Eduardo Braga, de que encontrava um vício de 
constitucionalidade nessa proposta.

Eu quero rebater essa afirmação, Srª Presiden-
te. Na verdade, houve, sim, uma lei que autorizou a 
União a renegociar as dívidas dos Estados. A partir 
daí, o Senado aprovou uma resolução que garantiu a 
rolagem dessa dívida Estado por Estado. 

O que nós estamos fazendo, na verdade, é apenas 
nos antecipando para que a lei possa ser votada em 
seguida, com essa Resolução garantindo, a partir do 
momento em que altera essas alíquotas, uma compen-
sação para os Estados que passam a ter perdas. Nada 
mais lógico, nada mais razoável, nada mais oportuno. 

O ilógico é que essa compensação não seja de 
iniciativa do Governo Federal, porque não é possível 
permitir que essas perdas comprometam os serviços 
básicos dessas administrações, independentemente 
aqui dos partidos políticos por elas responsáveis.

Portanto, o que nós estamos propondo, repito, 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é um caminho 
absolutamente razoável de equilíbrio, que garante o fim 
desse privilégio, dessa possibilidade dessas isenções 
para as importações que competem, colidem com o 
interesse da indústria nacional, mas, ao mesmo tem-
po, preserva, pelo menos por cinco anos, prazo a meu 
ver razoável, para que os Estados possam fazer a sua 
adequação a essa nova realidade, permite que haja 
essa compensação.

A perda para a União é irrisória, é inexpressiva, e 
não podemos permitir, passivamente, que o País assista 
ao Governo Federal virar-se novamente de costas para 
a Federação. Repito: nunca houve, em toda a nossa 
história republicana, uma concentração tão ampla de 
recursos e de poderes nas mãos da União. Isso não 
interessa ao País, não interessa à causa federativa. 

Lembro Rui Barbosa, patrono desta Casa, Se-
nadora Marta, que pousa seus olhares sobre V. Exª, 
que dizia, quando da proclamação da República, que 
o Império ruíra não por ser Império, mas exatamente 
por não ser federalista, por não ter a compreensão 
de que um País das dimensões do Brasil não pode 
ser administrado de forma tão centralizada e com tão 
pouca generosidade para com seus entes, Estados e 
Municípios.

Quem sabe, Srª Presidente, Srs. Senadores, a 
colocação dessa proposta em votação seja o início, 
como tem defendido o Senador Lindbergh, entre tantos 
outros nesta Casa, de uma discussão mais responsá-

vel e mais profunda no que diz respeito ao reequilíbrio 
federativo.

Isso não interessa ao Governo de plantão, inte-
ressa à nacionalidade e deve ser tratado como uma 
questão de Estado, e não de Governo ou de governos 
estaduais.

Dessa forma, rogo apoio aos Srs. Senadores para 
que, no momento em que as emendas forem votadas, 
haja a possibilidade de aprovarmos as emendas em 
globo para que elas possam ser destacadas e, aí sim, 
votadas individualmente.

É o que proponho, na certeza de que nós estamos 
avançando no sentido de garantir a competitividade 
necessária às indústrias nacionais, mas sem punir, e, 
em muitos casos, de forma definitiva, a estrutura ad-
ministrativa dos Estados federados.

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

SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.

(Manifestação nas galerias)

(A Srª Presidente faz soar a campainha)

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

Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
Peço ao Plenário para não se manifestar.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Mar-
ta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio 
Senado, Srs. Convidados, como Senador pelo Estado 
de Goiás, vemos com extrema preocupação a forma 
como está sendo aprovado o Projeto de Resolução nº 
72, de autoria do Senador Romero Jucá.

Para o nosso Estado será muito ruim, ruim mes-
mo!

Será péssimo também para Santa Catarina e 
para o Espírito Santo.

Não queremos aqui nem questionar a inconsti-
tucionalidade, que certamente tende a ser objeto de 
ações junto ao Supremo Tribunal Federal, do ponto de 
vista formal e material.

O que queremos reafirmar nesta tribuna é um 
posicionamento contrário ao projeto e pedir, ao me-
nos, que, se for aprovado, seja nos termos da emen-
da ora apresentada, com um período de transição. É 
preciso dar condições aos Estados prejudicados para 
se adaptarem e reverem as previsões orçamentárias.

Por convicção, entendemos que o Brasil deve dar 
prioridade à interiorização do progresso e promover 
a diversificação das economias regionais; se não for 
essa a condução, os horizontes do desenvolvimento 
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serão sempre pequenos e com a tendência histórica de 
concentrarem-se nas regiões onde sempre estiveram.

Temos certeza de que, se avaliássemos melhor 
os resultados das políticas de incentivos fiscais pra-
ticadas por Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina, 
constataríamos como elas têm sido benéficas e de 
extremo alcance social, trazem muito mais benefícios 
que malefícios, sem qualquer sombra de dúvida, e até 
hoje nenhum Estado teve o seu PIB menor ou a sua 
arrecadação de ICMS menor, nos últimos quinze anos.

Nas últimas décadas, Goiás fez um maravilhoso 
percurso de dinamização do perfil da economia, com 
geração inequívoca de empregos e renda nos mais 
diversos setores, graças aos incentivos atrativos para 
trazer indústrias de diversos segmentos para o coração 
do Brasil. Se não dinamizarmos as economias regio-
nais, continuaremos a estimular o vetor migratório e o 
inchaço dos grandes centros urbanos.

Nós precisamos continuar a inverter a marcha da 
industrialização para fazer o Brasil respirar e alcançar 
vôos maiores.

Recordo aqui que, ainda na década de cinquen-
ta, o então Presidente Getúlio Vargas fez um longo 
sobrevoo na região do Araguaia, a convite do então 
Governador de Goiás Pedro Ludovico. Ao ver uma vas-
tidão de florestas cortadas por rios imensos, concluiu 
abismado: “É o branco do Brasil Central”.

Para mudar essa realidade, o Presidente en-
carregou o Ministro da Coordenação de Mobilização 
Econômica, João Alberto Lins de Barros, de promover 
a interiorização do Brasil; em seguida, foi anunciada a 
criação da Expedição Roncador-Xingu, cujo objetivo 
era ser ponta de lança do avanço progressista, com a 
função de mapear o centro do País e abrir caminhos 
que ligassem a região ao resto do Brasil.

Goiás não apenas ocupou grande parte do Cen-
tro-Oeste; Goiás diversificou a vida, os hábitos e os 
costumes de nossa região, como um polo dinâmico 
no mais amplo sentido; Goiás industrializou-se sem 
perder a vocação para atividades agropastoris, um 
patrimônio da nossa gente.

Em sintonia com o mundo tecnológico e a so-
ciedade do conhecimento, arregaçamos as mangas e 
conseguimos ampliar significativamente as fronteiras 
de nossa economia, gerando empregos para a nossa 
população.

Não podemos ficar calados diante desse crime 
contra a economia do nosso Estado, que guerreia contra 
a concentração regional de renda e contra a tendência 
de se manterem à margem dos Estados maiores, as 
economias emergentes de Goiás, de Santa Catarina 
e do Espírito Santo.

Nossos Estados lutam para se projetar no con-
texto nacional, como o Brasil luta para se projetar no 
contexto internacional.

Entendemos necessário oferecer a nossos bra-
vos e guerreiros Estados um prazo para a transição no 
processo de aplicação dos novos percentuais.

Nós não podemos acabar com a guerra dos por-
tos e a guerra fiscal quebrando a economia de Esta-
dos emergentes.

Essa é a razão de apresentarmos, em conjunto 
com o Senador Luiz Henrique, o Senador Ferraço e 
diversos outros Senadores, uma emenda de Plenário 
com o intuito de minimizar o impacto da adoção da 
alíquota de 4% nas operações interestaduais com pro-
dutos industrializados importados, que passa a vigorar 
a partir de 1º de janeiro de 2013.

É o mínimo que se pode fazer! É uma questão 
de justiça! É uma questão de prudência!

Se não houver um prazo maior de transição, Sr. 
Presidente, haverá uma queda repentina e drástica da 
arrecadação, além de consequências sociais, sobretu-
do porque o comércio exterior representa importante 
papel na economia dos Estados emergentes.

Se a Resolução 72 entrar em vigor imediatamente, 
colocará em risco a execução orçamentária e a imple-
mentação de políticas públicas, porque as estratégias 
de gestão e governo já foram previstas.

Ressalto que os próprios Secretários de Fazen-
da, em reunião realizada no Confaz, em dezembro 
de 2010, entenderam a necessidade de se fazer uma 
transição gradual decrescente para o estabelecimento 
de alíquota única de ICMS.

Os secretários demonstraram, naquela oportuni-
dade, a mesma preocupação que temos manifestado 
nesta tribuna.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, fazemos um ape-
lo para que se aprove a presente emenda, como forma 
de viabilizar a transição para um percentual unificado.

Tentar unificar o ICMS da forma como se pre-
tende é fazer uma injustiça contra o progresso e o 
desenvolvimento dos Estados emergentes. Estamos 
pedindo apenas três anos e meio de transição, e as 
coisas serão definidas. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigado, Senador Cyro Miranda. 

Tem a palavra, agora, o Senador Aloysio Nunes, 
do PSDB, de São Paulo. (Pausa.) V. Exª fará uso da 
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palavra em turno suplementar? Está bem, então V. Exª 
está inscrito no turno suplementar.

Tem a palavra agora o Senador Magno Malta, do 
PR, do Espírito Santo. Ausente S. Exª?

O Senador Magno Malta já se encontra presente.
Tem a palavra V. Exª pelo tempo regimental.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Edu-
ardo Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos 
assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio 
Senado, pelos meios de comunicação desta Casa, 
eu gostaria, Sr. Presidente, de saudar os prefeitos do 
meu Estado, que hoje estão aqui, comandados pelo 
Presidente da Amunes, Prefeito Elieser, da bela cida-
de de Vargem Alta.

Quero cumprimentar a imprensa do meu Esta-
do, que está aqui, a grande e a pequena imprensa, 
os jornais; cumprimentar o Carlinhos; cumprimentar 
a grande imprensa: A Gazeta, A Tribuna, que estão 
aqui; o Século Diário.

Sr. Presidente, este momento se reveste de uma 
importância muito grande para nós, e, mais uma vez, 
com o comportamento de Abraão: crendo quando há 
esperança.

Eu venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para 
poder defender a emenda do nosso querido Senador 
e ex-Governador Luiz Henrique, de Santa Catarina.

O Estado do Espírito Santo fez o seu dever de 
casa. O nosso Estado estava falido, humilhado, com 
três meses de salário sem pagar, no começo do Gover-
no Lula. A exemplo de uma fênix, o Estado do Espírito 
Santo ressurgiu das cinzas. O Estado ressurgiu das 
cinzas, voou, combateu o bom combate e, durante três 
anos, cresceu mais do que a média nacional.

O Fundap foi instituído após a erradicação do café, 
há 41 anos. O Fundap não foi criado para vilipendiar, 
para humilhar ou assaltar o cofre dos outros Estados. 
Mas o que nós vemos posto hoje, Sr. Presidente, nes-
sa discussão que já vem se arrastando, e mais con-
tundente na Comissão de Justiça; e, em seguida, na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Pre-
feito Neucimar Fraga, da minha cidade de Vila Velha...

A contundência deste debate, Prefeito, a con-
tundência deste debate, Elieser, a contundência des-
te debate, Carlinhos, é a seguinte. O Espírito Santo, 
Santa Catarina e Goiás... Havia um pouquinho para 
Pernambuco, sobrava um pouquinho para Mato Grosso, 
do Senador Delcídio, e até para Sergipe. Esses Esta-
dos são os responsáveis pelo fracasso, pelo naufrágio 
da indústria brasileira. Mobilizaram-se as federações 
das indústrias do Brasil. E lembro até que, no dia de 
votação na CAE, no dia da votação na Comissão de 
Justiça, havia umas meninas, modelos de Brasília, 

vestidas com camisas pagas pela CNI, disseram-me, 
ganhando R$60 de diária, como se estivessem defen-
dendo os interesses. Essas pessoas pensam que nós 
somos bestas?

Esses Estados passaram a ser os vilões da eco-
nomia. A indústria nacional estava sendo vilipendiada, 
desmoralizada, falida por três Estados, no final das 
contas, porque o Marcelo Déda revolveu o problema 
dele; o Marcelo Déda meteu o pé na porta e evocou 
a sua familiaridade com o seu partido e, logo, logo, 
resolveram.

O Delcídio Amaral meteu o pé na porta, gritou, 
evocou a sua condição partidária, e eles resolveram, 
logo, logo, o problema de Mato Grosso, resolveram de-
baixo do pano, mas logo veio à tona. E parabéns para 
o Delcídio! Parabéns para o Delcídio pela valentia e a 
maneira como tratou do seu Estado com a Presiden-
te, com as suas auxiliares, a Ministra Ideli, a Ministra 
Grace e o Ministro, o deus do Olimpo chamado Guido 
Mantega.

O Espírito Santo, Goiás e o Estado do nosso 
querido Senador Luiz Henrique viraram sozinhos os 
vilões dessa história.

Aí a Presidente chama os empresários e faz en-
tão um pacote, o pacote para salvar a indústria. No 
outro dia, vamos ler as entrevistas desses homens 
da indústria, e eles falam na televisão, falam nos jor-
nais que o pacote não falou nada, que o pacote não 
vai mudar nada. O que eles estavam esperando dela, 
não veio nada, como se essa situação fosse mudar a 
situação do Brasil.

Essa situação, Senador Romero Jucá, V. Exª que 
é o pai do monstro, essa situação não vai reverter a 
situação da indústria no Brasil. Não é quebrando o 
Espírito Santo, não é quebrando o Estado de Goiás, 
Senador Luiz Henrique, não é quebrando o seu Esta-
do que a indústria no Estado, no País vai se revitalizar.

Disseram o seguinte: que os nossos portos no 
Espírito Santo estão importando mercadorias que che-
gam baratas nos nossos portos por conta dos nossos 
incentivos, e o empresário nacional não tem condição 
de competir. Mas o que é que vem pelos nossos por-
tos? Automóveis. O Brasil tem alguma indústria nacio-
nal de automóvel? Eu não conheço. Afinal de contas, 
a Ford é daqui? A Chevrolet é daqui? Os importados 
são daqui? Eu não conheço. Então, eles entram aqui, 
eles faturam, e aquilo que é mandado para fora, para 
os países de origem dessas empresas, é absoluta-
mente maior do que o que fica neste País.

Essa conta não bate. Mas já que a Presidente 
Dilma decidiu, Senador Aécio, a Presidente decidiu e 
deu ordem ao Mantega que endurecesse o jogo, que 
não conversasse... Aliás, ele passou dezesseis dias 
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sem atender aos governadores porque ele é mais im-
portante do que o Governador Renato Casagrande do 
meu Estado. Renato virou Governador com voto. Guido 
arrumou um bom emprego de Ministro por causa do 
nosso esforço e do nosso trabalho nas ruas para eleger 
a Presidente Dilma e o Presidente Lula. E depois ele 
humilha o Governador Renato, o Governador Marconi 
Perillo, humilha o Governador de Santa Catarina, não 
os recebe e não conversa!

O ponto é pacífico.
Já decidiram que São Paulo, na verdade, é que 

fica com os louros. Tudo é para São Paulo, tudo é São 
Paulo! São Paulo é o coração do Brasil. Essa conver-
sa, Senador Jayme, de descentralização no Brasil é 
mentira. Hoje é muito mais forte, São Paulo é sempre 
São Paulo. São Paulo tem uma força além dos outros. 
Tudo o que será perdido em nossos portos certamente 
Santos ganhará. Pois bem, que nós deem uma digna 
passagem, que façam uma passagem digna conosco, 
que nos deem uma compensação.

O Estado do Espírito Santo fez o seu dever de 
casa: por muito tempo andou na lama, saiu do outro 
lado e lavou os pés, tomou banho e ficou limpo. Aí o 
Governo diz: “Não, vocês têm de voltar ao ponto zero, 
vão ter de andar na lama de novo”. E a gente diz: “Não, 
deem-nos uma passagem, deem-nos um investimento 
para a gente construir uma ponte!”. Eles dizem: “Não”. 
“Deem-nos pelo menos alguma coisa para construir 
uma pinguela!”. A Presidente diz: “Também não”. Vão 
voltar a andar na lama, vão voltar a pisar no chão.

Ora, os prefeitos do meu Estado estão aqui. Lá 
há 78 Municípios e mais de 40 deles não terão como 
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles vão 
todos para a cadeia e ninguém poderá debitar isso na 
conta de Guido Mantega. Aliás, esse rapaz é o deus 
do Olimpo, é o único cara que sabe economia no mun-
do, é o único cara que entende de matemática. Só a 
conta dele bate; a dos outros não bate! É um sujeito 
absolutamente boçal. 

Eu gostaria de pedir aos senhores que reafir-
massem conosco, sendo solidários neste momento, 
a emenda do Senador Luiz Henrique para que pos-
samos minimizar um problema que, na verdade, não 
vai nos sepultar...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 
vai nos sepultar, mas vai nos colocar numa situação 
absolutamente difícil para que reconheçamos... A de-
cisão está tomada, isso aqui é só conversa para inglês 
ver. Já está decidido. Mas pelo menos nos façam uma 
compensação. Pernambuco, ninguém deu mais incenti-
vo do que Pernambuco. Mas ganhou refinaria, ganhou 

montadora da Fiat, o Porto de Suape. Está tudo certo. 
Agora, cortam o pescoço de todo mundo. É tudo brin-
cadeira, Senador Aécio, é tudo piada. Mas peço aos 
senhores, solidariamente, que votemos a emenda do 
Senador Luiz Henrique para que possamos, minima-
mente, com dignidade, não fazer o que está fazendo a 
Presidente Dilma com entes federados, desequilibran-
do o pacto federativo deste País.

Durante o discurso do Sr. Magno Mal-
ta, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, nós estamos em meio a um processo derradeiro, 
em que logo, nas próximas horas, o Senado da Repú-
blica estará definindo a qualidade do federalismo, da 
Federação brasileira, dos critérios que estarão presi-
dindo o relacionamento entre os Estados e a União, na 
concepção de que não somos um Estado unitário, de 
que somos uma Federação e, assim sendo, o Projeto 
de Resolução nº 72 impõe um duro golpe, um golpe 
muito radical na autonomia dos Estados federados. 

O meu Estado, o Estado do Espírito Santo, é for-
temente atingido por esta iniciativa do Senador Rome-
ro Jucá, depois substituída por diversos pareceres na 
Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Tive a designação, na Comissão de Constituição 
e Justiça, para relatar esse projeto. E procurei fazer 
um trabalho esmerado, procurei me aconselhar com 
o que há de melhor no Brasil. A conclusão é que este 
projeto viola a Constituição Federal, violação essa que 
seguramente nós estaremos ajuizando no Supremo 
Tribunal Federal, Senador Agripino. 

Não consideramos este o dia decisivo pela con-
vicção que tenho de que a Constituição não está sendo 
preservada no seu art. 155, no seu art. 152, em uma 
matéria que subtrai autonomia dos Estados federados, 
que, sob o pretexto de fixação de alíquota, essa, sim, 
uma prerrogativa do Senado Federal... Mas não pode 
o Senado Federal, como que em desvio, mirar numa 
direção e acertar numa outra, porque o que se deseja 
– e isso está apresentado na justificativa – é que essa 
fixação de alíquota possa reestruturar, possa deses-
truturar o sistema de incentivos fiscais em nosso País.

Matéria como esta deve ser tratada por projeto de 
lei complementar, que exige a manifestação do Sena-
do Federal, que exige a manifestação da Câmara dos 
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Deputados; portanto, exige a manifestação do Con-
gresso Nacional. E, se o Senado assim o fizer, estará 
se usurpando de uma prerrogativa que a Constituição 
Federal não lhe dá.

Mas não apenas essa violação da Carta Consti-
tucional. Também o art. 152 da Constituição Federal, 
que veda textualmente, de forma cristalina, que não 
pode, em razão da procedência, em razão da origem, 
nós tratarmos, Senador Renan Calheiros, de forma 
diferençada, os produtos. Podemos, sim, por sua na-
tureza e por sua essencialidade. Mas não podemos 
impor discriminação, se o produto é nacional ou se o 
produto é importado. Contudo, este é um debate que 
nós vamos aprofundar.

Esta é uma alternativa que não restará ao nosso 
Estado, porque o nosso Estado estará, com segurança, 
com convicção, ajuizando no Supremo Tribunal Federal, 
caso esta matéria seja aprovada pelo Senado Federal.

O meu Estado começou a sua história em 1535; 
uma história que tem a marca da resistência e da su-
peração. Os fatos marcantes estão gravados na me-
mória do povo capixaba.

De 1535, Senador Renan Calheiros, até 1700, 
quando a Coroa Portuguesa descobre ouro no Esta-
do vizinho, irmão, Minas Gerais, o nosso Estado ficou 
por aproximadamente 300 anos no isolamento e na 
exclusão, por conta de nossa geografia, por conta da 
muralha das nossas montanhas e das nossas florestas.

Coube ao Espírito Santo, nesse período da nossa 
história, preservar as Minas Gerais, preservar o ouro 
das Minas Gerais. Nós não poderíamos trabalhar o 
desenvolvimento do meu Estado porque, se assim o 
fizéssemos, Senador Aloysio Nunes Ferreira, nós es-
taríamos facilitando o acesso ao ouro de Minas Gerais, 
um Estado vizinho e fraterno tão bem representado 
aqui por nossos Senadores mineiros.

Pois bem; foi somente a partir do ano de 1770, 
a partir de 1800, que nós damos início a um proces-
so de dinamização da nossa economia por meio das 
nossas lavouras de café. O café foi a principal e mais 
importante atividade econômica do nosso Estado até 
1960, quando, de novo, um duro golpe foi descerrado 
contra o Espírito Santo e os capixabas.

Naquele ano, o Governo Federal implantou a 
erradicação dos cafés em nosso País, o café que era 
um produto muito importante não apenas para o nos-
so Estado, mas também importante para Paraná, para 
Minas Gerais e para São Paulo. Então, aproximada-
mente 55% das lavouras de café do meu Estado, Se-
nador Armando Monteiro, foram erradicadas. E esse 
foi o momento em que nós vimos o interior do nosso 
Estado ser esvaziado. A história conta que 80 mil ca-
pixabas buscaram a vida em Rondônia, buscaram a 

vida na Bahia, para que pudessem encontrar alterna-
tivas de vida.

Foi um tempo muito duro para o nosso Estado, e 
foi exatamente nesse período em que o nosso Estado 
coloca de pé o fundo para o desenvolvimento da nossa 
atividade portuária como forma de nós dinamizarmos 
a nossa economia e de gerarmos atividade econômi-
ca, gerarmos oportunidade para que as pessoas pu-
dessem, com o seu esforço, com o seu talento, com a 
sua capacidade empreendedora, levar dignidade para 
suas famílias.

O Espírito Santo passa, nessa época, por um 
processo de profundo esvaziamento e desorganiza-
ção, com uma forte migração do campo para a cidade.

Em 96, com a implantação da Lei Kandir, de novo 
o nosso Estado foi fortemente atingido em suas receitas 
governamentais; o nosso Estado que tem uma impor-
tante contribuição, que dá um importante contribuição 
ao desenvolvimento nacional.

Meu Estado não está sendo reconhecido pela 
Federação, Senador Randolfe. Nós estamos sendo 
colocados nesse processo como se fôssemos bodes 
expiatórios. E não somos bodes expiatórios! Em que 
pesem os incentivos, a nossa balança comercial é 
absolutamente superavitária. Nos últimos dez anos, 
se é verdade que por meio de nossos portos nós im-
portamos R$55 bilhões, também é verdade que pelos 
nossos portos nós exportamos R$77 bilhões; portanto, 
geramos para o País um superávit de aproximadamen-
te R$18 bilhões.

Nosso Estado viveu, nos últimos anos, mergu-
lhado em uma crise ética muito profunda; fizemos um 
trabalho duro de 2003 a 2010, um trabalho iniciado pelo 
ex-governador Paulo Hartung, trabalho continuado pelo 
atual Governador Renato Casagrande, de refundação 
das nossas instituições. Nesse tempo, nosso Estado 
foi organizado, foi classificado pela Secretaria do Te-
souro Nacional como o Estado com maior capacida-
de de investimento em relação a sua arrecadação e a 
sua população. Portanto, nós, capixabas, refutamos as 
manifestações de que nosso Estado é bode expiatório! 
Nosso Estado não se oferece ao País como problema, 
mas sim como solução!

Este projeto acarretará enorme prejuízo ao nosso 
Estado; um enorme prejuízo não apenas nas receitas 
governamentais do Estado, mas também dos nossos 
Municípios. Pelo menos 44 dos nossos 78 Municípios 
terão problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador. Todos estão cooperando.
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Peço a V. Exª que encerre. Todos estão coope-
rando.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Muito obrigado, Presidente.

Pelo menos 44 dos nossos 78 Municípios serão 
alcançados pela Lei de Responsabilidade Fiscal por-
que as despesas são continuadas, as políticas públicas 
foram expandidas, e, da noite para o dia, num gesto 
de absoluta intransigência e insensibilidade, o Gover-
no Federal não nos concede uma transição para que 
possamos migrar de um sistema para outro. Se temos 
hoje vantagens fiscais, nós precisamos da transição. 
É a transição que estamos defendendo, através do 
projeto do eminente Senador Luiz Henrique, para que 
possamos...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Peço a V. Exª mais um minuto para eu encerrar meu 
pronunciamento.

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

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Para que possamos alterar, nós precisamos dos in-
vestimentos do Governo devidos ao nosso Estado, para 
que possamos ter competitividade na nossa infraes-
trutura. Dessa forma, estaremos não apenas gerando 
qualidade de vida para os capixabas, mas também 
dando continuidade a um processo crescente de con-
tribuição com o desenvolvimento nacional.

Vou retornar à tribuna, obviamente, no turno su-
plementar para aprofundar a minha defesa na direção 
de fazer com que a Emenda do Senador Luiz Henrique, 
que pede apenas quatro anos, possa ser acolhida com 
a sensibilidade do conjunto dos nossos Senadores.

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

SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, esse debate traz aqui dois 
temas centrais para a República. Estamos tratando 
aqui de uma questão decisiva para o desenvolvimento 
nacional, que não pode ser negligenciada nem secun-
darizada: a indústria nacional.

Em relação à indústria nacional, há que se des-
tacar que, nos últimos anos, a indústria nacional tem 
tido um peso menor no nosso Produto Interno Bruto, 
um peso menor na nossa tabela de exportações.

É verdade – e tenho de concordar aqui com o 
que foi dito pelos Senadores dos Estados atingidos 
pelo Projeto de Resolução nº 72, que me antecede-

ram – que para a questão da indústria nacional não é 
só a Resolução 72 que será a panaceia para todos os 
males. É verdade que o Governo tem de tomar uma 
decisão em relação á altíssima taxa de juros que ain-
da praticamos. A taxa básica, a Selic, continua sendo 
uma das maiores do mundo. É verdade que o Brasil 
tem de investir em infraestrutura, pois somente com 
investimentos em infraestrutura é que deixaremos de 
ser exportadores de commodities, como temos sido. 
Segundo o último balanço do nosso PIB, quase 50% 
do nosso Produto Interno Bruto foi baseado na expor-
tação de commodities, principalmente devido à contri-
buição do agronegócio.

Para investir na indústria, para deixarmos de 
ocupar o lugar que, lamentavelmente, estamos ocu-
pando hoje na ordem mundial, na nova ordem mun-
dial que se desenha, que se estabelece, com a Chi-
na como exportadora de produtos industrializados, a 
Índia como exportadora de serviços e o Brasil como 
exportador de matéria-prima, para invertermos isso, 
temos que reduzir a taxa de juros, temos que investir 
e apostar na indústria e, para isso, temos que apos-
tar na infraestrutura do País. Mas não se pode negar 
que a aprovação desse Projeto de Resolução nº 72 é 
um mecanismo indispensável para nós pormos fim à 
deslealdade que existe nos favorecimentos tarifários, 
nos favorecimentos de alíquotas de ICMS para uns em 
benefício de outros.

Por outro lado, essa questão também traz outro 
tema: a Federação. Embora, em parte, a gente atenda 
à indústria nacional aprovando o Projeto de Resolu-
ção nº 72, por outro lado, nós estamos indo, Senador 
Agripino, muito mal no debate da Federação. Estamos 
indo muito mal no debate da Federação porque nós 
estamos transformando este Plenário, transformando 
o Senado da República, que é a Casa do equilíbrio 
federativo, da união entre os Estados, num palco de 
guerra entre os Estados. Foi assim no debate dos 
royalties; está sendo assim no debate relacionado ao 
Projeto de Resolução nº 72.

Estamos deixando, em segundo lugar, de tratar 
de temas centrais da Federação. Estamos correndo o 
risco de passar vergonha com a situação de não re-
solvermos o tema do Fundo de Participação dos Es-
tados. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2010, 
que caberia a esta Casa e à Câmara dos Deputados, 
ao Congresso Nacional, até dezembro deste ano, votar 
a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. 
Nós sequer, aqui na Casa, inauguramos o debate.

Nós temos um projeto de minha autoria, um pro-
jeto do Senador Ricardo Ferraço e um da Senadora 
Vanessa Grazziotin tramitando desde o ano passado 
na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 
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Ainda não conseguimos reunir Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, Assuntos Econômicos e Constituição 
e Justiça para debater o FPE.

Vai chegar o mês de dezembro do ano de 2012 
e nós, pela incompetência do Congresso Nacional em 
legislar sobre essa matéria, vamos acabar delegando, 
mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal a respon-
sabilidade de tratar desse tema.

Sem tratar a questão do FPE, sem enfrentar 
como se deve a questão dos royalties, sem resolver, 
por exemplo, a questão do ICMS – daqui a pouco, te-
remos outra guerra entre os Estados aqui, Senador 
Casildo, que é para o debate da PEC 113, que trata do 
ICMS de origem e o ICMS do destino –, sem enfrentar 
conjuntamente esses temas, vamos ficar sempre defla-
grando um Estado contra o outro e não vamos tratar e 
enfrentar os problemas da Federação como se deve.

A Constituição de 1988 estabeleceu, em nosso 
País, Senador Casildo, um federalismo distinto do fe-
deralismo dos outros países do Planeta. Nós criamos 
aqui um federalismo. O caso brasileiro de federalismo 
é de um federalismo cooperativo. O princípio aqui é 
um ente federado auxiliar os outros federados a partir 
de um mínimo. O princípio do federalismo brasileiro 
são os princípios da subsidiariedade e o princípio da 
equidade, do equilíbrio entre os entes da Federação. 
A Constituição de 1988 elevou um terceiro ente à 
condição de membro da Federação brasileira: os Mu-
nicípios. O princípio estabelecido nesse federalismo 
cooperativo, o princípio da equidade, pressupõe que o 
mínimo que cada ente federativo – Município, Estado e 
União – deve cumprir é garantir o mínimo de serviços 
públicos independentemente do local de residência 
de cada cidadão. 

Ocorre que esse princípio federativo não é cumpri-
do. Para ilustrar uma das iniquidades do nosso sistema 
federativo, bastar dividirmos os Municípios brasileiros, 
segundo a receita de 2009/2010, em cinco partes e 
vamos distribuir em dois grupos. Vamos encontrar o 
seguinte: 20% dos Municípios mais pobres da Fede-
ração, 1.067 prefeituras, possuem um orçamento por 
habitante de R$1.032,00. Esses 20% dos Municípios 
mais pobres da Federação, em 2010, abrigavam 27% 
dos brasileiros. No outro lado, nos 20% dos Municípios 
mais ricos da Federação, residiam 17% da população 
brasileira, 10% a menos. 

Esses 20% mais ricos superavam a média per 
capita por cidadão, por habitante, de R$2 mil. Vejam 
este dado: enquanto 20% dos Municípios mais pobres 
da Federação brasileira receberam R$855,00 por habi-
tante, de transferências intergovernamentais, os 20% 
mais ricos receberam R$1.626,00 por habitante. Esta 
é uma Federação desigual. Esta é uma Federação em 

que os Municípios mais ricos recebem uma transferên-
cia de recursos da União, transferência intergoverna-
mental, superior aos 20% mais pobres. 

O federalismo cooperativo, princípio no qual se 
baseia esta Federação, que veio à luz da Constitui-
ção de 1988, clara e flagrantemente, não está sendo 
cumprido. Para completar isso, temos outra distorção 
enorme. No próximo debate aqui – nesta quarta-feira, 
na CCJ, deverá ser apreciada a PEC nº 113, que fala 
do ICMS da origem e do destino –, vamos ter outro 
problema com o Estado de São Paulo, porque vamos 
tratar de uma distorção que existe, que é a atual re-
partição de ICMS. 

Vejam: na atual repartição do ICMS, dos 7,2% do 
Produto Interno Bruto arrecadados com ICMS em 2009, 
mais da metade, 55,7% foram concentrados na região 
Sudeste. Somente 14,6% foram para as regiões Norte 
e Nordeste. Vejam que a discrepância é enorme. Um 
federalismo que se proclama federalismo cooperativo; 
um federalismo cooperativo que tem como decorrên-
cia um princípio balizador seu, que é o princípio da 
equidade. Pois bem, esse federalismo cooperativo tem 
uma concentração de ICMS maior onde? Nas regiões 
mais ricas da Federação brasileira, em detrimento das 
regiões mais pobres da Federação brasileira. 

Na verdade, não só é o debate da Resolução nº 
72 que deve ser feito aqui. Deve ser feito o debate da 
federação, que estamos fazendo de forma errada, sem 
tratar todos os temas com a importância que devemos. 
Temos que debater todos os temas, em especial o 
FPE, que é o principal instrumento econômico do pac-
to federativo. E a União tem que reconhecer que vai 
sacrificar. Mesmo apoiando a indústria e mesmo nós 
aqui votando a favor da Resolução nº 72, a União tem 
que fazer o reconhecimento de que, com a aprovação 
dessa resolução, penalizará pelo menos três Estados 
da federação e deve apresentar concretamente quais 
são as compensações, inclusive, eu diria, com a maioria 
aprovando aqui a regra de transição prevista.

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

SP) – Obrigada, Senador Randolfe.
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
Antes, quero saudar a presença do Governador do 

Espírito Santo, Renato Casagrande, nosso ex-Senador.
Seja muito bem-vindo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

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

SP) – Quem está falando?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Diga-
-me se estou inscrito em seguida ou depois.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Temos agora a Senadora Ana Rita e, depois, o 
Senador Casildo e, depois, o Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ...Lúcia Vânia, Wellington, Lindbergh, Sérgio 
Souza e Inácio Arruda.

Quero fazer um esclarecimento. Pelo Regimento, 
são dez minutos, mas nada impede que se sintetize e 
se fale por um pouco menos.

Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senadora Mar-
ta, nossa Presidenta.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero inicial-
mente saudar o nosso Governador do Estado do Espí-
rito Santo, Renato Casagrande, que foi Senador desta 
Casa, e também os nossos prefeitos aqui presentes.

Saúdo o Prefeito Elieser, de Vargem Alta, que é 
Presidente da Amunes, Associação dos Municípios; e 
o Prefeito João Coser, da capital Vitória, Presidente 
da Frente Nacional de Prefeitos.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público que nos 
acompanha nesta tarde de hoje, durante o processo 
de discussão do PRS nº 72, de 2010 que se encer-
ra hoje, com a votação nesta sessão, queremos aqui 
enfatizar, mais uma vez, que lutamos em defesa do 
Estado do Espírito Santo.

Compreendemos que, do ponto de vista do posi-
cionamento do Brasil na economia global, em tempos de 
crise, um conjunto de medidas macroeconômicas são 
necessárias para resguardar os interesses nacionais, 
particularmente os empregos e o consumo, possibili-
tando a continuidade do desenvolvimento sustentável 
do País. Algumas dessas medidas que vêm sendo im-
plementadas pelo Governo da Presidenta Dilma, tais 
como a redução dos juros, o controle da taxa de câm-
bio e, no nosso caso, a tributação dos produtos impor-
tados, nos mesmos patamares das mercadorias aqui 
produzidas, são amplamente reconhecidas e apoiadas 
pelo conjunto da sociedade brasileira.

Daí entendermos a determinação do Governo 
Federal em remover os instrumentos que criaram as 
condições para que os Estados, através de incentivos, 
buscassem atrair importações como forma de alavan-
car suas economias.

Lutamos em defesa do nosso Estado. Lutamos 
muito, toda a nossa bancada. Lutamos também em 

defesa dos nossos Municípios, do povo capixaba e 
nunca nos colocamos contra os interesses do nosso 
País. Sabemos da dificuldade de se compatibilizar, si-
multaneamente, os interesses do País aos interesses 
específicos de cada ente da Federação.

O Estado do Espírito Santo, que no passado teve 
a cafeicultura como principal atividade, tem hoje sua 
economia fortemente dependente de sua estrutura por-
tuária e, portanto, do comércio exterior. O incentivo que 
utilizamos hoje foi concebido há mais de quarenta anos 
como alternativa à erradicação dos cafezais, uma forte 
ação empreendida pelo Governo Federal na década 
de 60 que teve efeitos dramáticos para o Estado do 
Espírito Santo. Para se ter uma idéia, Srs. Senadores e 
Srªs Senadoras, estimativas apontam que, como con-
sequência daquela política, cerca de 60 mil empregos 
foram perdidos e 200 mil pessoas foram deslocadas, 
destas, 120 mil para a região metropolitana de Vitória 
e 80 mil deixaram o nosso Estado.

Não obstante, ainda sofremos os efeitos da Lei 
Kandir, implementada no Governo Fernando Henrique 
Cardoso, que eliminou a tributação de diversos produ-
tos na exportação e gera para as empresas créditos 
que se avolumam e aumentam as dívidas do Estado. 
Temos, portanto, uma economia aberta e extremamen-
te exposta à instabilidade do comércio internacional.

Hoje, as receitas oriundas do Fundap represen-
tam de 30% a 35% de todas as receitas de ICMS dos 
nossos Municípios. Estamos falando de uma receita, 
somente em 2011, de cerca de R$600 milhões para 
os Municípios e de cerca de R$350 milhões de reais 
para o Estado.

Esses valores representam algo próximo de 50% 
dos investimentos previstos para este ano.

Sabemos, Srª Presidente, que incentivos são ins-
trumentos para serem usados com responsabilidade 
e com prazo de vigência definido.

A perpetuação desse mecanismo criou uma de-
pendência estrutural dos orçamentos dos Municípios 
em relação à receita gerada por esse sistema. Há pelo 
menos uma década, é conhecida a fragilidade do meca-
nismo de incentivo usado no Espírito Santo e diversas 
foram as pressões para tentar eliminá-lo.

A despeito disso, a nossa população não pode 
ser penalizada pela inércia dos governos anteriores, 
que nada fizeram para mudar a situação. Esta sim, 
geradora da atual fragilização do nosso Estado, total-
mente suscetível ao impacto das crises internacionais.

Os incentivos baseados em renúncia de receita 
são mecanismos que geram benefícios no curto pra-
zo, mas, em contrapartida, criam uma grave distorção 
gerada pela dependência da redução de custos pela 
via fiscal. É o velho ditado do cachimbo da boca torta. 
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Para isso mecanismos voltados para ganhos de efici-
ência, tais como incorporação de novas tecnologias e 
qualificação do trabalho, consolidam as atividades e 
geram a sustentabilidade da economia.

Srª Presidente, o desenvolvimento, preservados 
os princípios republicanos e de cooperação federativa, 
deve ser pautado pela competição saudável derivada 
dos ganhos de eficiência da estrutura instalada.

Temos condições de exercer soberanamente esta 
responsabilidade. Temos projetos para a instalação de 
infraestrutura com capacidade para dotar o Estado de 
condições de competitividade em relação aos demais 
Estados da Federação. Para isso há que se permitir, 
com certeza, um período necessário à implementação 
desses projetos e para a reorganização da atividade 
econômica.

O apoio do Governo Federal, neste momento em 
que os eventuais prejuízos podem ser amplificados 
pelo ambiente de pessimismo que aparentemente está 
prestes a se instalar. É fundamental para construir uma 
base de sustentação para o processo de recuperação.

Temos uma experiência recente, extremamente 
positiva para o Estado do Espírito Santo, quando, no 
início do Governo Paulo Hartung, o Governo Lula, sen-
sível às dificuldades que atravessa o Estado, antecipou 
as receitas dos royalties – assim como proposto agora 
–, que somaram, à época, R$ 355 milhões. Esse ato re-
publicano foi importantíssimo para o sucesso das ações 
que culminaram no reequilíbrio financeiro do Estado.

Por isso, defendemos a implementação de medi-
das compensatórias, absolutamente necessárias para 
mitigar os efeitos da aprovação do PRS nº 72, de 2010, 
sobre os Estados importadores, sob pena de se ferirem 
gravemente os princípios de respeito e colaboração en-
tre os entes, sobre os quais está fundada a Federação 
brasileira. E defendemos, a todo momento, um período 
de transição – disso não abrimos mão – que permita 
a reestruturação da economia dos Estados atingidos.

Não podemos ter vencedores e vencidos em 
quaisquer demandas que ocorram no seio da Federa-
ção. Teremos sempre um único vencedor, Governador 
Renato Casagrande: a Nação brasileira.

Quero aqui, para finalizar, Srª Presidenta, a minha 
fala, pedir o apoio de todos os colegas, Senadores e 
Senadores, para a emenda apresentada pelo Senador 
Luiz Henrique. Essa emenda, a nosso ver, ajuda-nos 
a garantir um breve período de transição, para que 
sejam evitados impactos orçamentários e financeiros 
desastrosos e irrecuperáveis, principalmente para os 
Estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás.

Era o que gostaria de dizer, Srª Presidenta. É 
essa a nossa posição em defesa do nosso Estado, 
em defesa do povo capixaba, sem perder de vista o 

nosso olhar para a Nação brasileira e para os demais 
Estados da nossa Federação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. Em 
seguida, falarão o Senador Mário Couto, a Senadora 
Lúcia Vânia e mais quatro Srs. Senadores.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Marta Suplicy, nossa Presidente, caros colegas, eu sei 
que o tema já tem sido por demais debatido quer nas 
Comissões de Constituição e Justiça, quer na Comis-
são de Economia. 

Hoje, neste Plenário, é a continuação do debate, 
é praticamente a última instância. Só me resta, caros 
colegas, endossar aqui aquilo que os nossos senadores 
já expuseram, principalmente aqui os mais envolvidos, 
representando os Estados que mais sentem, aquilo 
que aqui afirmaram os nossos colegas catarinenses, 
Senador Luiz Henrique da Silveira, Senador Paulo 
Bauer e tantos outros.

Quero até frisar o que disse há pouco o Sena-
dor Randolfe Rodrigues, dando uma verdadeira aula 
de constitucionalismo, sobre a constitucionalidade do 
princípio federativo. Ele, que é professor constitucio-
nalista, que é da área, discorreu sobre a questão do 
princípio federativo, do cooperativismo entre os Estados 
brasileiros. É o que consiste, é o que instituiu o nosso 
sistema no País: o equilíbrio, um ajudar o outro, levar 
a coisa subsidiariamente. Com essa medida abrupta, 
está retirando um direito que os Estados detêm, por-
que a ferramenta usada pelos Estados que procuraram 
estruturar suas logísticas, a ferramenta que usaram é 
a do ICMS, é a do princípio federativo. 

E agora vem a União, usando o chapéu alheio, 
impondo, dizendo como é que tem que funcionar, 
praticamente retirando um direito, um princípio que 
os Estados detêm no princípio federativo. Isso dói, 
isso mexe, isso não é o mais saudável. Vem a União, 
impõe as normas que são de responsabilidade... são 
os direitos consagrados da Constituição, dos Estados 
da Federação e diz como é que tem que reger, como 
é que tem que ser. Então, essa não é a melhor saída. 

Disse muito bem o Senador Randolfe, que na 
esteira dessa discussão, nós tínhamos que discutir-
mos a questão do Fundo de Participação dos Estados. 
E por que não também a dos municípios? E por que 
não discutir também na esteira dessa Resolução 72 a 
questão do indexador? E por que não discutir esses 
preâmbulos, essas questões todas para que nós pu-
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déssemos caminhar harmonicamente? Por que não 
restabelecer o diálogo desses princípios? Os Estados 
que usaram essas ferramentas que lhes pertencem e 
que se estabeleceram, que instituíram, ousaram. Houve 
os que atenderam essa demanda, as empresas que 
se estabeleceram, e ao se estabelecerem assumiram 
compromissos ao longo dos anos, investimentos. Só 
nós de Santa Catarina, são cinco, seis portos que fo-
ram modernizados. As empresas lá se estabelecendo 
–Senador Jayme, Senador Pedro Taques –, buscaram 
recursos, apresentaram projetos junto aos órgãos do 
Governo Federal. O próprio BNDES aprovou os proje-
tos; recursos do BNDES para serem pagos no prazo de 
cinco anos, seis anos, dez anos para poder modernizar 
a infraestrutura, a logística. E essas empresas, natu-
ralmente, baseado nisso, atendendo o chamamento 
desses Estados que estavam agindo com seus direi-
tos, lá se estabeleceram Tem a estrutura, tem os em-
pregos. Quer dizer, além disso, tem o próprio Estado. 
E o Estado em cima desses movimentos reprogramou 
um orçamento plurianual. Não é só deste ano não, 
não é só de 2012. Quer dizer, há uma programação. 
Ninguém é contra isso. Nós também concordamos em 
adotar, mas não de supetão – como diz a gíria –, não 
abruptamente, que isso desconstrói tudo, deixa tudo 
sem saber o que fazer. Por que não paulatinamente? 

O Estado tem seu orçamento, se programou num 
orçamento não só anual, mas plurianual; as empresas 
do mesmo jeito. Uma economia se estabeleceu se fez 
o planejamento racional, sério, programando essas 
questões todas e até os empregos foram estabele-
cidos para tocar esses empreendimentos. Isso tudo 
a partir de janeiro. Cai por terra. Tudo isso vai para 
onde? Nós em vez de mantermos a descentralização 
do Brasil, vamos fazer o quê? A centralização. Em vez 
de ocuparmos o direito desses portos, não só no meu 
Estado, que é Santa Cataria, mas dos portos do Bra-
sil, pega no País inteiro, para que pudessem exportar 
por esses portos e também a entrada, o vai e vem, o 
direito de ir e vir, respeitando a legislação brasileira. 
Isso aqui, a partir de janeiro, nós vamos é concentrar. 
Vamos tirar o direito de todos eles praticarem isso, o 
que seria o melhor. Vamos concentrar e aí vai nesse 
congestionamento, nós estamos retirando a descen-
tralização do País. 

Então o que nós precisamos, no mínimo, nobre 
Presidente, e caros colegas, no mínimo, nós precisa-
mos tratar é da graduação. Tem que graduar isso. 

Eu acho que a proposta da graduação é para ir 
minimizando esses problemas que são dos irmãos, 
são dos brasileiros, que somos todos nós. Minimizar 
esses problemas que vão ser causados a partir do 
ano que vem, minimizar isso ao longo desses poucos 

anos. Isso vai culminar com o quê? Vai culminar com 
as Olimpíadas, agora em 2016. Fica tudo igual. É isso 
que se pede. Termina com essa graduação agora em 
2016. Cada ano um pouco. 

E aí essas empresas vão conseguir devagarinho 
se reencontrar, os Estados também, remodelar os seus 
orçamentos. E aí a prática harmônica, entre todos nós, 
possa funcionar. Esse é o princípio federativo. Essa é a 
súplica. Esse é o apelo que se faz. É isso que os Esta-
dos querem propor, minha gente. Até porque existem 
princípios de inconstitucionalidade aqui colocados. Isso 
dói, sem dúvida alguma. 

Por isso, é com dor, sem dúvida alguma, mas é 
suplicando, até os últimos instantes em que houver 
força, entre nós, os irmãos brasileiros, para nós po-
dermos lutar e equacionar e elevar. 

E eu diria, para finalizar, nobre Presidente, para 
finalizar essas observações. É dentro do diálogo. É a 
melhor coisa. O diálogo é que harmoniza. O diálogo 
é que funciona. Eu sempre tenho dito, é melhor isso, 
duas horas de diálogo a cinco minutos de tiroteio. Por-
que depois de feito o estrago é muito mais difícil juntar 
os cacos e tentar consertar, para realizar, para cons-
truir, se nós podemos, aos poucos, harmonicamente, 
dialogando, discutindo, 

Dialogando, discutindo, num sistema democráti-
co que é isso e entre os Estados tem que ser assim. 
Somos irmãos, por que não isso?

A diplomacia brasileira com outros países, muitas 
vezes países que não podemos nem atender, mas a 
diplomacia brasileira é assim: trata com o devido res-
peito, harmoniza e nós, dentro do mesmo país, não 
vamos tratar dessa forma? Por que não harmonizar-
mos entre nós. Se entre o Mercosul e os países, muitas 
vezes com contendas difíceis, a diplomacia brasileira 
dialoga e dialoga até esgotar, por que não podemos 
fazer isso? Então, essa é a melhor saída: no mínimo a 
graduação para normalizarmos essa situação é o apelo 
que fazemos nesse momento tão decisivo.

Muito obrigado Srª Presidente e nobres colegas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 

SP) – Obrigada Senador Casildo.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, o Governo é imperioso, o Governo 
manda, o Senado obedece. Quantas vezes falei aqui 
desta tribuna, Senador Jayme, Senador Aloysio, que 
não é bom ser submisso ao Executivo. Nessa hora é 
que se sente lá dentro quanto custa ser submisso. Nós 
sabemos que os Estados vão perder, o Governo quer. 
Pode vir Rui Barbosa dali tentar ver se consegue fazer a 
cabeça dos Senadores governistas, não iria conseguir.



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14277 

A Dilma é dura. Espero que pelo menos isso os 
seus Senadores meditem e aprovem. Pelo menos a 
emenda do Senador Aécio Neves, para não matar de 
uma vez os Estados. Pelo menos isso, Senadores e 
Senadoras.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, eu quero interrompê-lo para dizer 
que estamos prolongando a sessão por prazo inde-
terminado. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão me dê mais um minuto que a senhora me tomou.

Senadores, o Governo deve à maioria dos Esta-
dos Deve ao meu Estado do Pará pela desoneração 
das exportações. Eu não sou contra... Aliás, perdão, eu 
não sou a favor das importações, sabe, Aloysio, mas 
não se pode fazer dessa maneira, da maneira que o 
Governo quer. Os Estados estão cada vez mais fali-
dos, e o Governo põe o pé em cima e acaba de matar.

Eu pergunto ao Brasil: hoje, brasileiros e brasilei-
ras, a quem o Governo Federal ajuda mais? Aos Esta-
dos brasileiros ou à Construtora Delta? Eu acho que 
à Construtora Delta. Noventa por cento das obras do 
PAC o Governo deu à Construtora Delta. O Dnit pagou 
R$3 bilhões à Construtora Delta. A Construtora Delta 
faturou R$4,5 bilhões do Dnit.

E os Estados? Será que os Estados têm que pagar 
por essa corrupção que tomou conta do nosso País? 

“Ah, porque as indústrias brasileiras estão falin-
do por causa das importações”. Mentira! É mentira! É 
uma invenção para maltratar os Estados brasileiros. É 
uma invenção para corrigir erros, erros que todo mundo 
vê a olho nu. O Brasil perde R$80 bilhões por ano de 
corrupção, brasileiros e brasileiras. Nós temos aqui, no 
Congresso Nacional, cento e sessenta projetos

Nós temos aqui, no Congresso Nacional, cen-
to e sessenta projetos que combatem a corrupção, 
Presidenta, e nenhum é votado. Nenhum, Presidenta, 
é votado! Mas quando é para prejudicar os Estados, 
imediatamente ele vem à pauta e é votado. 

Quanto gasta o Governo em vão? Os gastos que 
o Governo tem? Brasileiros, vocês sabem quanto custa 
uma faixa presidencial neste País? Uma faixa Presiden-
cial, sabem quanto custa? Cinquenta mil reais, R$50 
mil! E, aí, põem a culpa nas importações. 

Brasileiros e brasileiras, só de aditivo no Dnit...
Sabem o que é aditivo? Vocês sabem o que é aditivo? 
Aditivo é aquilo que se coloca a mais, acima de um 
contrato. Cheira a bandalheira, cheira a bandalheira! 
Porque, quando se faz o valor do contrato, a constru-
tora ganha por aquele valor, não precisa aditar coisa 
nenhuma, mas o Governo brasileiro aditou para a 
Delta R$400 milhões. Mas os Estados? “Pisa neles, 
maltrata eles”. 

Não são as importações, não. Não são as impor-
tações que estão quebrando as indústrias brasileiras. 
O que está quebrando as indústrias brasileiras é a 
bandalheira que se estabeleceu neste País, que bro-
ta todo dia, é um germe que se instalou nesse País, 
que tomou conta da Nação, que envergonha a Nação. 

E, acreditem, brasileiros, o Governo vai manipular 
a CPI, o Governo vai fazer o que ele quer com a CPI. 
Observem o que estou dizendo hoje. A CPI é coman-
dada pelo Governo, aliás, tudo. E não me canso de 
falar que nós estamos numa ditadura, uma ditadura 
política que o povo brasileiro engole sem sentir. É essa 
ditadura que não deixa esta Casa votar aquilo que é 
necessário para o País. 

Cadê os projetos que combatem a violência neste 
País? Onde estão esses projetos? Não vem nenhum 
para a pauta. Onde estão os projetos que combatem 
a corrupção? Não vem nenhum para a pauta. Onde 
estão os projetos das reformas que tanto este País 
pede? Não vêm para a pauta. Mas para prejudicar os 
Estados estão aí eles, Nação Brasileira.

O germe da corrupção é que está acabando com 
este País. O germe da corrupção se estabeleceu em 
todo o País, em todos os Estados, e ninguém cura mais. 
Não há mais remédio para isso. O Brasil ainda vai ver, 
por quase todas as semanas, brasileiros e brasileiras, 
explodirem corrupção neste País. 

Tristes brasileiros, tristes aposentados que vivem 
à míngua, minha cara Presidenta. O PT veio para o 
Brasil como um terremoto de corrupção. 

Agradeço a presença de vocês aqui. Muito obri-
gado. Vocês vieram fazer o papel de vocês...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
...mas, brasileiros, não são as importações desses 
Estados que prejudicam a Nação. O que prejudica a 
Nação é a corrupção que se estabeleceu neste País. 
É a nojeira da Construtora Delta, Presidenta.

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

SP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da aradora.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores.

Hoje, esta Casa, sem o devido entendimento de 
todos os Pares aqui presentes, vota o Projeto de Re-
solução nº 72, de 2011, que uniformiza a cobrança do 
ICMS sobre produtos importados, diante do principal 
argumento de que a chamada “Guerra dos Portos”, 
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instituída entre os Estados, é a responsável pela de-
sindustrialização do País.

Sem qualquer avaliação a respeito dos impactos 
que o Projeto de Resolução provocará na economia dos 
Estados que mais fazem uso da política de descontos 
fiscais – meu Estado aqui incluído, Estado de Goiás 
– a medida foi aprovada nas Comissões desta Casa, 
sem qualquer emenda que vise a uma compensação 
financeira diante dos prejuízos que serão causados. 
Juntos – Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina – vão 
padecer da falta desses que são recursos fundamen-
tais para o desenvolvimento local.

Embora não haja dados que apontem o tamanho 
do rombo que será provocado, apenas o Governo goia-
no calcula que deixará de arrecadar mais de um bilhão 
e trezentos milhões de reais a cada ano, dinheiro que 
é revertido em benefícios sociais e em desenvolvimen-
to para o povo de meu Estado e pouco, muito pouco 
expressivo, em comparação com a arrecadação do 
Brasil e de outros Estados.

A desindustrialização não está centrada apenas 
no ICMS. É, sim, um problema provocado pela falta de 
uma política específica para melhorar o que se conven-
cionou chamar de custo Brasil, carga tributária pesada, 
política cambial ineficiente, impostos altos entre outros 
pontos importantes, como a questão da infraestrutura, 
que, sem dúvida nenhuma, dificulta muito o desenvol-
vimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Falta de medidas para levar indústrias e tecnologia aos 
locais fora do principal eixo desenvolvimentista do País, 
concentrado no Sul e Sudeste brasileiros. A isenção 
de ICMS para que empresas importassem seus pro-
dutos foi uma das poucas manobras possíveis pelos 
Estados para atrair fábricas e, assim, gerar emprego 
e renda para as populações locais.

Feitas essas considerações, acredito ser mais 
importante me debruçar agora sobre as formas de 
compensação que vêm sendo discutidas.

A primeira delas seria uma oferta da própria 
União: uma espécie de financiamento de 7% ao ano, 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), aos Estados que usam o ICMS na 
importação. No entanto, a burocracia que hoje permeia 
a estrutura da Administração Pública dificilmente per-
mitirá que tal ajuda seja disponibilizada assim que o 
projeto de resolução começar a vigorar. Um exemplo 
desse estado de letargia, é a demora na tramitação do 
acordo para a recuperação da Companhia Energéti-
ca de Goiás – a Celg. Há quase dois anos, os termos 
para a liberação de recursos para a estatal goiana 
vêm sendo acertados, todavia, por enquanto, ainda o 
problema não foi resolvido.

Os Estados não podem conviver com essa demo-
ra. A resposta tem que ser imediata. E a forma como 
se deu a tramitação desse projeto nesta Casa reitera 
a desconsideração para com o grave problema finan-
ceiro que será criado para entes federativos.

Nesse mesmo sentido, é bom lembrar como tra-
mitou aqui o Projeto de Resolução do Senado nº 72. 
Nenhuma – isso mesmo, nenhuma! – das 21 emendas 
ao projeto foi aceita pelas comissões por onde pas-
sou, revelando, mais uma vez, as características de 
rolo compressor que a medida teve sobre esta Casa.

Uma das propostas de adendo mais qualificadas 
e que merece um olhar especial é a emenda do Se-
nador Aécio Neves, meu colega de partido, de Minas 
Gerais, e que também foi rejeitada. Segundo a pro-
posta, se a redução das alíquotas do ICMS gerasse 
perdas para o Estado até o sexto exercício financeiro 
subsequente àquele em que for promulgado o projeto 
de resolução, esse mesmo Estado seria compensado 
financeiramente pela União.

Tal prejuízo seria calculado pelo Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária – o Confaz – e compensado, 
mensalmente, pela redução da prestação do serviço da 
dívida perante a União. Desse montante compensado, 
um quarto seria transferido para os municípios, auxi-
liando também nas perdas sofridas pelas prefeituras.

Também não houve qualquer observância ao 
pedido de estabelecimento de um tempo de transi-
ção, tempo este que seria fundamental para que os 
governadores dos Estados mais atingidos pela reso-
lução pudessem elaborar medidas para minimizar os 
impactos provocados.

É mais do que evidente, portanto, que tivemos, 
em todo o processo de discussão dessa questão, uma 
total insensibilidade para com as conseqüências que 
advirão para as finanças das três unidades federadas.

Srs. Senadores, por todos esses problemas e 
para evitar um baque financeiro nos Estados, peço 
aos nobres colegas que melhor avaliem o Projeto de 
Resolução nº 72, de 2011, e considerem as observa-
ções que foram feitas aqui por vários outros Senado-
res, especialmente no sentido de se promoverem me-
canismos compensatórios aos entes federativos que 
sofrem maior impacto.

Esta é a casa do entendimento. Assim, espero 
que sejam mais uma vez reconsideradas essas dificul-
dades apontadas aqui pelos nossos Estados.

Mesmo sabendo dessa insensibilidade do gover-
no, nós aqui, que somos, sem dúvida nenhuma, aque-
les que mais vão se abater com essa medida, como 
parlamentar do Estado de Goiás, meu voto é contra 
esse projeto de resolução.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.

Senador Lindbergh.
Ponho dez ou cinco, Senador?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Ponha dez; 
vou tentar falar menos.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero co-
meçar elogiando a postura firme da nossa Presidenta 
Dilma Rousseff no enfrentamento dessa crise eco-
nômica internacional: está construindo outro arranjo 
macroeconômico; está baixando a taxa de juros; a 
Selic chegou a 9%; está tendo coragem de entrar no 
debate dos spreads bancários. Os controles de capi-
tais começam a dar resultado, segurando o câmbio; 
inovação tecnológica. E a Presidenta sempre tem dito: 
Nós não podemos aceitar a posição de o nosso País 
virar exportadores de commodities. Temos que defen-
der a nossa indústria.

Então, no mérito da Resolução nº 72, quero rea-
firmar aqui a minha defesa do mérito. Não dá para dei-
xar que um produto importado pague menos imposto 
do que um produto produzido no País.

Então, se assumo esta tribuna para dizer que voto 
a favor da Resolução nº 72, devo dizer, no entanto, 
que vou votar num destaque a favor de uma regra de 
transição, o destaque apresentado pelo ex-governador, 
Senador Luiz Henrique.

Por que faço isso, senhores? Porque quero cha-
mar a atenção para outro debate, para o debate da 
federação. E não acho justo discutirmos aqui, ex-go-
vernadores, ex-prefeitos, a possibilidade de um Estado 
ter redução de recursos do orçamento de um ano para 
o outro ano. O Governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, teve encontros com os governadores da re-
gião Sudeste. Esse foi o primeiro ponto tirado pelos 
governadores de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro: solidariedade federativa; não 
aceitar que nenhum Estado perca recursos de um ano 
para o outro. 

Quero, Srs. Senadores, introduzir este debate 
aqui com muita calma, mas ele tem que ser feito por 
esta Casa. O Senado Federal é a Casa da Federação. 
Quero mostrar aqui como tem, nesse último período, 
havido uma concentração cada vez maior, nas mãos 
da União, em torno da arrecadação. 

Foi aprovada, no ano passado, a Emenda nº 29. 
Fantástico! Agora, a Emenda nº 29 dá atribuições no-
vas aos Estados, mas não entraram recursos novos. 
Foi aprovado – e aplaudi – o Piso Nacional dos Pro-
fessores. Fantástico! Sou a favor, só que não entraram 
recursos novos. Agora, chamo a atenção dos Senado-
res do Nordeste, que estão enfrentando uma grande 

seca. Essa isenção de IPI – e foi correta a posição da 
Presidenta Dilma para proteger a nossa indústria, só 
que não escutei, até agora, sobre as compensações 
– vai cair em cheio sobre o Fundo de Participação dos 
Estados e sobre o Fundo de Participação dos Municí-
pios. Os Srs. vão ver, no próximo mês, governadores 
do Nordeste, do Norte, da região Centro-Oeste vindo 
à Brasília, quando virem que a arrecadação foi impac-
tada pela isenção do IPI. Só para os senhores terem 
uma ideia de como a concentração está acontecendo 
ao longo dos últimos períodos, de longo tempo. 

Em 1995, em relação aos impostos e contribui-
ções, as contribuições equivaliam aos impostos. Aqui 
todo mundo sabe que os impostos são repartidos entre 
Estados e Municípios. Pois bem, em 1995 era a mes-
ma coisa, a diferença a favor de contribuições era de 
R$10 bilhões. Hoje a diferença é de R$200 bilhões. 
Vejam só, no projeto da Lei Orçamentária de 2012 a 
previsão de arrecadação era de R$984 bilhões; des-
ses, R$391 bilhões são impostos e R$529 bilhões são 
contribuições que não são repartidas para Estados e 
Municípios. É para esse assunto que eu chamo este 
Senado Federal à responsabilidade. Eu, da mesma 
forma que parabenizo a Presidenta Dilma no comba-
te à crise econômica internacional, nas decisões de 
proteção à nossa indústria, digo também que está fal-
tando uma boa política para juntar todos esses temas 
que dizem respeito ao pacto federativo: dívidas dos 
Estados, comércio eletrônico, royalties do petróleo – 
foi apresentado, agora, lá na Câmara dos Deputados, 
o projeto do Deputado Zarattini –, Fundo de Participa-
ção dos Estados. 

Está faltando a boa política. Está faltando chamar 
os governadores à mesa. A Presidenta Dilma fez um 
grande evento, chamando empresários e industriais 
neste País para dizer o seguinte: “Temos que aumen-
tar nossa capacidade de investimento.” O País tem 
que crescer. Temos que retomar o crescimento, mas 
não é só aumentando o consumo; aumentar a nossa 
capacidade de investimento.

Srs. Senadores, Senador Luiz Henrique, se este 
Senado Federal não entrar na discussão da dívida dos 
Estados, estamos abrindo mão do nosso dever cons-
titucional. Nós somos governo e somos oposição. Eu 
tenho o maior orgulho de defender o legado do Pre-
sidente Lula. Eu tenho o maior orgulho de defender a 
nossa Presidenta Dilma. Mas eu sou Senador do Es-
tado do Rio de Janeiro. Cada um, aqui, tem a função 
constitucional de defender o seu Estado. 

E devo dizer, Srs. Senadores, é vergonhoso que 
este Senado Federal ainda não tenha aprovado outro 
projeto ligado à dívida dos Estados. É vergonhoso para 
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nós, como Senadores. Porque, vejamos bem, taxa de 
juros hoje, no mundo, 0,5%; Selic, 9%. 

Quantos governadores pagaram no ano passa-
do? Pagaram entre 17% e 20%. Essa é uma dívida 
impagável.

Eu chamo a atenção dos Srs. Senadores, e acho 
que a Presidenta Dilma tem uma grande oportunidade. 
Não é só mudar indexador. Tem que abrir uma parte 
do comprometimento da receita corrente líquida. Eu 
sei e estou convencido de que este é um grande ca-
minho para a Presidenta Dilma chamar os governa-
dores e dizer o seguinte: esta parte que vamos abrir, 
do comprometimento da receita corrente líquida, tem 
que ser destinada a investimentos, a obras, à propos-
ta do Confaz.

Encerro, Srª Presidente.
Senador Luiz Henrique, a proposta do Confaz é 

reduzir de 13% para 9% o comprometimento da receita 
corrente líquida. Acho que esse pode ser um projeto 
que unifique vários Senadores. E é dever desta Casa, 
neste momento de crise dos Estados da Federação, 
puxar este debate.

É por isso que eu quero, aqui, encerrando a minha 
intervenção, explicar a minha posição, como Senador 
que defende este governo, mas como Senador que tem 
o dever de defender o seu Estado, a expressar minha 
solidariedade federativa com os Estados de Santa Ca-
tarina, Espírito Santo e Goiás. E dizer que está chegan-
do a hora de este Senado Federal chamar o Governo 
Federal para o bom diálogo, para a boa construção de 
um pacto federativo mais equilibrado.

Hoje, os Estados brasileiros estão à míngua. E, 
volto a dizer aos senhores: se nós não enfrentarmos 
esta questão, estamos abrindo mão de um dever cons-
titucional desta Casa, que é de representar a Federa-
ção brasileira.

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

SP) – Obrigada, Senador Lindbergh.
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, caros telespectadores, ouvintes da Rádio Se-
nado, senhoras e senhores, hoje é o dia que vai ficar 
marcado na história desta legislatura, para não dizer 
do Senado Federal, pela coragem que o Senado está 
tendo de iniciar o debate e a regulamentação do pacto 
federativo. Essa resolução é apenas, Senadora Marta 
Suplicy, nobre Presidente, o início das discussões em 
torno do pacto federativo.

Votamos no ano passado, aqui, a questão dos 
royalties, que ainda está na Câmara, numa comissão 

especial, e deve retornar este ano ao Senado Federal. 
E temos que votar, ainda este ano, aqui, no Senado 
Federal, o FPE (Fundo de Participação dos Estados), 
além de outras questões, como esta colocada pelo Se-
nador Lindbergh Farias, no que diz respeito aos juros 
pagos pelos Estados.

É importante que nós tenhamos uma isonomia 
entre os Estados. É importante debatermos o pacto 
federativo dentro desta Casa, que é a Casa da Fede-
ração. É importante exaurir todos os pontos, nas co-
missões e no Plenário do Senado Federal, para que 
possamos evoluir.

Eu sou favorável ao desenvolvimento regional. 
Já disse isso na Comissão de Assuntos Econômicos 
quando debatemos um projeto que incentiva o desen-
volvimento regional, da relatoria do Senador Pimentel. 
Fizemos um acordo, porque eu tinha um voto em se-
parado, para que nós pudéssemos discutir o desen-
volvimento regional não só na região Norte, na região 
Nordeste, mas também em cada um desses Estados 
que compõem essas regiões, porque não é só no Norte 
e no Nordeste que há regiões pobres, Senador Rober-
to Requião. Nós temos pelos menos duas regiões no 
Estado do Paraná que são subdesenvolvidas ou que 
estão estagnadas, que é o Vale do Ribeira e a região 
central do Paraná, e para não dizer do norte pioneiro, 
que é uma região que foi muito mais desenvolvida nas 
décadas de 40, 50 e 60, quando ainda o nosso Estado 
era conhecido como o Estado do café. 

Trazer uma isonomia no que diz respeito a essa 
arrecadação ou ao produto do ICMS por conta da 
importação desses produtos que são produtos tidos 
como produtos manufaturados é importante, porque 
a economia brasileira não pode parar, e a indústria 
brasileira está estagnada. Segundo um dado trazido 
recentemente numa audiência pública da Comissão 
de Assuntos Econômicos, numa audiência para tra-
tar da desindustrialização, quando discutíamos esta 
Resolução, o Brasil, na década de 80, era cinco ve-
zes maior que os Tigres Asiáticos juntos no que diz 
respeito ao desenvolvimento da indústria ou no que 
diz respeito ao tamanho da indústria brasileira. Hoje, 
os Tigres Asiáticos são cinco vezes maiores do que o 
Brasil. Em apenas 30 anos, há uma diferença de dez 
vezes se se comparar o crescimento de outros países 
da Ásia, do oriente, principalmente a China e a Índia. 
Não é que houve uma desindustrialização do Brasil, 
mas não cresceu como cresceram os outros países.

O que vemos hoje no Brasil são empresários bra-
sileiros levando os seus produtos para serem fabricados 
principalmente nos países asiáticos, porque fica mais 
barato você levar daqui para lá a matéria-prima, produ-
zir na China, na Índia, na Nova Zelândia, em qualquer 
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outro desses países, e trazer de volta para o Brasil e 
vender aqui para o cidadão brasileiro a um preço mais 
competitivo do que o produto produzido aqui no nosso 
País, em que ele agrega valor, inclusive gera emprego 
e renda para toda a família dos brasileiros.

Eu quero aqui manifestar, em nome do meu Es-
tado do Paraná, que nós somos favoráveis à votação 
desta Resolução, que não é o resultado definitivo da-
quilo que precisa ser promovido na reforma do pacto 
federativo. Temos a certeza de que evoluiremos muito 
ainda neste ano no que diz respeito a essa discussão, 
que é importante para o nosso País, que é importante 
para os nossos Estados brasileiros.

Quero externar aqui, Srª Presidente, o meu apoio 
ao Senador Romero Jucá, o meu apoio ao seu relató-
rio, que traz uma taxa de 4% para todos os Estados. 
Assim, todos teremos a mesma alíquota, todos ga-
nharemos juntos com esta nova Resolução, que é o 
início, reafirmo, da discussão do pacto federativo, que 
é importante para que o Brasil continue a crescer no 
ritmo em que vem crescendo nos últimos anos.

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

SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, o Espírito Santo tem uma história 
peculiar, uma história especial porque, quando o rei 
de Portugal Dom João III deu por conta ou descobriu 
que o Reino de Portugal não tinha condições financei-
ras de colonizar o Brasil, resolveu transformar a Terra 
de Pau-Brasil em capitanias hereditárias. E uma das 
12 capitanias hereditárias que foram então edificadas 
naquela época, a capitania do Espírito Santo, foi en-
tregue de presente a Vasco Fernandes Coutinho. E a 
primeira povoação surgiu na praia de Vila Velha – está 
ali o nosso Ricardo Ferraço, que conhece a história do 
seu Estado. Depois, em virtude da invasão dos índios, 
do perigo que representavam os índios, Vasco Fernan-
des Coutinho deliberou que uma nova povoação teria 
que surgir numa região mais montanhosa, que ficou 
conhecida como Praia Nova ou a Nova Vila Velha de 
Espírito Santo, e resolveu, em homenagem à tercei-
ra pessoa da Santíssima Trindade, denominar aquela 
capitania de Espírito Santo.

Houve um isolamento dessa capitania porque, 
devido às grandes florestas que ela possuía, essas 
florestas funcionavam como verdadeiro escudo para 
que piratas e invasores do Brasil não penetrassem 
nas regiões de Minas Gerais, onde foram descobertas 

grandes minas, e, por essa razão, quase três séculos 
se passaram sem uma colonização efetiva, sem uma 
interiorização, sem um desenvolvimento adequado no 
Espírito Santo.

Superada essa fase, o Espírito Santo mergulhou 
numa nova fase, num novo período de desenvolvimento, 
a partir do final do século XIX, e hoje é um dos Estados 
mais desenvolvidos do nosso País, mas posso afirmar, 
alto e bom som, que não são as importações a única 
causa do seu desenvolvimento, porque as exporta-
ções totais do Espírito Santo somaram US$73 bilhões, 
enquanto as importações, em 2011, foram de US$55 
bilhões, perfazendo um superávit de US$17,8 bilhões.

Srª Presidenta, o Governador do Espírito Santo, 
Casagrande, que aqui este várias vezes, esse homem 
identificado com os apelos mais legítimos da população 
que ele representa, teve oportunidade de dizer que, 
historicamente – isso ele disse na Comissão de As-
suntos Econômicos –, existe um passivo do Governo 
Federal para com o Estado do Espírito Santo.

Disse ele:
Nós não tivemos do Governo Federal, 

de todos os governantes, investimentos em 
infraestrutura que pudessem colocar o Estado 
na mesma condição de competir com outros 
Estados da região Sudeste e outros Estados 
do Brasil.

Só para ter uma ideia, um produto vindo 
por avião de Miami para Vitória tem um custo 
de, aproximadamente, R$3,00 o quilo; o pro-
duto vindo de Miami para São Paulo tem um 
custo de R$0,70 o quilo.

Então, nós temos uma defasagem, em 
termos de competitividade, na logística porque 
nós não tivemos infraestrutura.

A infraestrutura é de responsabilidade do 
Governo Federal. As duas principais rodovias 
que nós temos no Estado são do Governo Fe-
deral; o porto é federal e o aeroporto é fede-
ral. Já colocamos isso para vocês. Já tivemos 
oportunidade de apresentar esses dados. Nós 
já colocamos que o maior problema da indús-
tria nacional não é o incentivo à importação 
– os industriais sabem, quem está aqui sabe; 
o maior problema é o custo Brasil.

Adiante, ele disse:
Para vocês terem uma ideia, no ano de 

2011 o Brasil importou U$32 bilhões da Chi-
na. Desses U$32 bilhões, 48%, pouco mais de 
U$15 bilhões, esses produtos vindos da China 
entraram pelo porto de São Paulo e pelo por-
to de Manaus. São 48% dos produtos vindos 
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da China que entraram por Manaus e por São 
Paulo [enfatizou o Governador].

É lógico que São Paulo, que está aqui presente, 
quer que seja votado, porque nós vamos deixar de 
importar pelo Espírito Santo e vamos importar mais 
por São Paulo, mas, se São Paulo representa 36% do 
PIB, o Espírito Santo representa apenas 1,5% do PIB. 
Então, não vai fazer diferença para São Paulo, mas vai 
fazer muita diferença para o Estado do Espírito Santo, 
para Santa Catarina e para Goiás. 

Então, Sr. Presidente, o Governador Casagrande, 
com o conhecimento que tem do Estado que represen-
ta, diz o seguinte:

Será a primeira vez que o Senado vai 
derrotar três Estados da Federação. Eu fiquei 
quatro anos aqui, neste Senado. Será a pri-
meira vez que nós teremos, por parte do Se-
nado, se votar esta matéria, a derrota de três 
unidades da Federação. Para nos adaptar e 
dar tempo de o Governo fazer um investimento, 
nós pedimos uma transição de oito anos. Mas, 
do jeito que nós estamos encurralados, vamos 
discutir o prazo dessa transição...

Sr. Presidente, nós vamos votar na Resolução 
72, mas com a ressalva de que apoiaremos a emenda 
do Senador Luiz Henrique, do Estado de Santa Cata-
rina, que prevê uma transição de quatro anos para a 
aplicação dos dispositivos previstos nessa Resolução. 

Por essa razão, Sr. Presidente, o voto do PSB é 
favorável à Resolução 72, com a ressalva de que va-
mos apoiar integralmente a posição dos governadores 
do Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, em apoio à 
emenda do Senador Luiz Henrique, que traz uma al-
ternativa, uma saída justa, legítima e adequada para 
que, em quatro anos, esses Estados possam se adap-
tar diante das mudanças exigidas pela nova legislação.

Era o nosso pensamento, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a base da resolução que estamos 
discutindo tem como fundamento o debate que se es-
palhou pelo Brasil inteiro: a desindustrialização do País.

É evidente que, considerando esse aspecto im-
portante ligado ao desenvolvimento da política econô-
mica brasileira, nenhum de nós, Senadores, de qual-
quer Estado, poderia defender a ideia de permitir que 
um instrumento fiscal beneficiasse a desindustrializa-
ção brasileira. Nenhum Senador, de nenhum Estado, 
poderia permitir que tal instrumento fosse mantido! É 
evidente que, se a partida for essa, todos nós deverí-
amos votar, de forma absoluta, favorável à Resolução 

nº 72, que é o voto que nós, do meu partido, o PCdoB, 
temos oferecido em defesa da indústria brasileira, da 
indústria do nosso País. Temos caminhado com o nos-
so movimento sindical, com a CTB, com a CUT, com 
a CGT, com a Força Sindical, com a UGT, com todas 
essas centrais sindicais que se uniram às federações 
de indústria do Brasil inteiro e à CNI para defender a 
indústria brasileira. 

Agora, com o nosso voto decidido – e se é sa-
bido qual é, que é o de que nós defendemos a nossa 
indústria, a do nosso País -, nós temos de examinar, 
com o cuidado, com o zelo, que também é nossa obri-
gação de Senadores da unidade federativa, se é mes-
mo a importação feita pelo Espírito Santo, por Santa 
Catarina, por Goiás ou por meu Estado, que também 
é importador – e não nos termos de Espírito Santo ou 
Santa Catarina, mas temos importado equipamentos 
para reforçar a indústria que se montou ali, na nossa 
região, no Nordeste –, será mesmo essa importação 
a responsável pela desindustrialização do Brasil? Sin-
ceramente, esse argumento não tem sustentação. Ele 
é insustentável.

Nós votaremos favoravelmente porque qualquer 
benefício à indústria brasileira tem que ter o nosso 
apoio, tem que ter o nosso voto, mas, sinceramente, 
dizer que é a importação de Santa Catarina, do Es-
pírito Santo responsável pela desindustrialização no 
Brasil é uma aberração.

O que tem sustentado a desindustrialização no 
Brasil é a política macroeconômica brasileira, que vem 
recebendo um tratamento, um esforço da Presidente 
Dilma, do Banco Central, com redução das taxas de 
juros. Mas nós estamos longe, longe! A nossa taxa de 
juros, a taxa básica de juros praticada no Brasil, a nos-
sa Selic, ainda nos coloca como um paraíso onde se 
pratica uma farra extraordinária e faz com que o Brasil 
pague em espécie/ano... Só em 2011, pagamos R$236 
bilhões de juros. Este ano vamos pagar mais de R$250 
bilhões de juros. Essa taxa de juros ainda é criminosa 
no Brasil; e, ao lado dela, esse desequilíbrio cambial 
completo, chamado de câmbio flutuante, herança de 
um largo período neoliberal no mundo, que coloca, 
sim, em dificuldades a economia brasileira.

É mais fácil fechar o caminho do Espírito Santo 
ou o caminho de Santa Catarina. Isso é muito mais fácil 
do que enfrentar as questões centrais da economia, 
que, temos que reconhecer, são mais difíceis. Essas 
são mais difíceis!

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nós temos buscado fazer esse debate de forma mais 
ampla: juros, câmbio e mais superávit primário para 
atender aos juros são venenos, venenos na veia da 
economia brasileira. Sustentar um debate aqui é mais 



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14283 

difícil. Sustentar esse debate neste patamar é mais 
difícil. Exige uma massa crítica muito maior do nosso 
País, que se una a um projeto mais ousado da eco-
nomia brasileira.

E há uma quarta questão ligada ao processo de 
inovação tecnológica no Brasil, Srª Presidente, que leva 
determinados setores da indústria brasileira a ter que 
importar maciçamente. Veja o caso especial do boom 
do petróleo brasileiro. Nós estamos com o pré-sal. 
Nós estamos construindo três refinarias. Nós temos, 
então, uma oportunidade especialíssima, mas vamos 
ver como são as compras de equipamentos da indús-
tria de petróleo e gás no Brasil; vamos ver onde nós 
compramos, onde o Brasil vai buscar os equipamentos, 
as peças etc. para a nossa indústria de petróleo. Nós 
compramos maciçamente no exterior, e a mercadoria 
não entra pelo porto do Espírito Santo nem pelo por-
to de Santa Catarina, nem pelo porto seco de Goiás. 
Não é por aí que entra. Então, é preciso um patamar 
de debate mais elevado sobre a economia brasileira.

No caso do Espírito Santo, de Goiás e Santa Ca-
tarina, precisa-se de compensação mais palpável. Aqui 
se discutiu a ideia de tratarmos a questão da dívida 
desses Estados com uma ação mais direta. Eu imagino 
que seja mais justo, que seja mais correto para esses 
Estados um tratamento compensatório.

Os empréstimos do BNDES ou a liberdade para 
contratar com as agências multilaterais é uma ideia 
boa, mas basta uma certidão de inadimplência para 
esse empréstimo cair por terra, às vezes por um ano, 
dois ou três anos, o que impede esses Estados de to-
car a sua economia de forma ajustada.

Portanto, Srª Presidente, nós temos o nosso voto 
conhecido. Queremos um debate ainda maior sobre a 
economia brasileira. Nós temos que desconfiar de que 
nem o Espírito Santo, nem Santa Catarina são respon-
sáveis pela desindustrialização no Brasil. Sinceramente 
isso não é aceitável como debate político em torno do 
processo da desindustrialização brasileira.

Nós temos que ir mais adiante para encontrar os 
mecanismos da nossa desindustrialização, inclusive 
na ousadia da indústria brasileira, inclusive na ousa-
dia do empresariado brasileiro, inclusive na ousadia 
de investidores nacionais, que muitas vezes fraque-
jam diante da primeira dificuldade. Aqui é que mora o 
nosso problema central.

Por isso, Srª Presidente, nós queremos que o 
debate se alargue muito mais. Essa é uma medida, 
digamos assim, circular, lateral, distante da solução 
do problema, embora ajude, dê uma pequena ajuda 
no processo de desindustrialização, mas não é um 
caminho para a solução desse problema.

Agradeço a paciência de V. Exª.

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

Com a palavra o Senador Jucá, último orador 
inscrito para discutir a matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, rapidamente quero fazer um registro. 
Sou o autor da matéria. Lancei essa matéria ao debate 
exatamente para nós procurarmos um caminho para 
ampliar a industrialização no Brasil, para manter o em-
prego no nosso País e para realmente não incentivar 
a importação de qualquer tipo de produto. Nós não 
podemos fazer um diferencial entre produtos importa-
dos e produtos nacionais prevalecendo o incentivo ao 
produto importado.

Nós discutimos bastante essa matéria. Da minha 
proposta original até agora, a proposta avançou bas-
tante, primeiro, com o Relator Delcídio Amaral; depois, 
com o Relator Eduardo Braga. Sem dúvida alguma, 
a proposta foi melhorada, foi ampliada e agora está 
pronta para votação.

Eu gostaria de dizer que nós defendemos, du-
rante todo o tempo, a relação com os Estados que 
não concordavam com essa proposta, no sentido de 
se buscar compensações, de se buscar caminhos al-
ternativos para fortalecer a economia desses Estados. 
Portanto, entendo que nós estamos caminhando para 
chegar a essa posição.

Nós vamos votar favoravelmente, registrando a 
importância da matéria para a economia brasileira e 
para o fortalecimento das nossas indústrias.

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

SP) – Obrigada, Senador Jucá.
Encerrada a discussão, em turno único, com duas 

emendas: a que tem como primeiro signatário o Sena-
dor Aécio Neves, Emenda nº 2, teve parecer contrário 
dos relatores; a que tem como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique ainda precisa de parecer.

Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro 
para proferir parecer pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 436, DE 2012–PLEN

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Para proferir parecer.) – Srª Presidente, o parecer é 
pela rejeição.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O parecer é pela rejeição.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Bra-
ga para proferir parecer pela Comissão de Assuntos 
Econômicos.
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PARECER Nº 437, DE 2012–PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer.) – O parecer na CAE, Srª Pre-
sidente, é pela rejeição, acompanhando o relatório 
na CCJ.

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

Passa-se à votação em turno único.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 

serão lidos e votados.
“Nos termos do art. 312, inciso II, do 

Regimento Interno, requeiro destaque para a 
votação em separado de emenda de minha 
autoria, referente ao Projeto de Resolução do 
Senado nº 72, de 2010”.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2012

Destaque de emenda para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, de emenda, de minha autoria, referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010. – Senador 
Aécio Neves. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem.) – Srª Presidente, apenas para solicitar a 
V. Exª que faça, em globo, a votação dos requerimen-
tos de destaque.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, lerei os dois. Assim, podemos fazer 
em globo.

“Requeiro, nos termos do art. 312, II, do 
Regimento Interno do Senado, destaque para 
votação em separado da Emenda de Plenário 
nº 3, de 2012, apresentada ao Projeto de Re-
solução nº 72, de 2010”.

Senador Luiz Henrique da Silveira.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 344, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regi-

mento Interno do Senado, Destaque, para votação 
em separado, da Emenda de Plenário nº 3, de 2012, 
apresentada ao Projeto de Resolução nº 72, de 2010. 
– Senador Luiz Henrique da Silveira.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não havendo objeção...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Há objeção. Há objeção sim, Presidente! Como não?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há objeção?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Há objeção.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Luiz Henrique, quer a palavra?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Estou manifestando a minha objeção a que as 
emendas sejam, em globo, votadas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – À votação em globo? Dos dois requerimentos?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Sim.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Então votamos em separado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O meu encaminhamento é na direção de que sejam 
votados separadamente em razão de os méritos se-
rem distintos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, em votação o primeiro requerimento 
de destaque.

As Srªs e os Srs. Senadores que...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Que emenda é essa? Qual o escopo, Srª Presidente?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Então, vamos votar a do Senador Aécio, que é 
a Emenda nº 2. É o destaque requerido pelo Senador 
Ferraço de que seja votado...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– A Liderança do Governo, Srª Presidente, encami-
nha voto contrário ao pedido de destaque da emenda 
apresentada.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para 
encaminhar, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não tem encaminhamento agora, Senador.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Como autor do requerimento, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Primeiro, vamos votar o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram.(Pausa.)

Rejeitado. 
Agora vamos votar o requerimento... Não; agora 

não vai votar...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Verificação, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Verificação, Presidente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Peço verificação de votação.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Verificação de votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quem pede verificação?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Aqui, Srª Presidente.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Aqui, Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Apoiado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já tem quórum.

Cyro Miranda, Casildo, Luiz Henrique...
Já deu quórum.
Votação nominal. Painel, por favor.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidente, para orientar a votação da base do 
Governo, encaminhando o voto “não” ao pedido de 
destaque apresentado. Mais uma vez, a Liderança do 
Governo recomenda o voto “não” ao requerimento de 
destaque apresentado. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª 
Presidente, apenas para esclarecer ao Plenário que 
aqueles que estiverem votando favoravelmente a esse 
requerimento, que, portanto, estiverem votando “sim”, 
estarão dando oportunidade a que as emendas apre-
sentadas, a do Senador Luiz Henrique, a minha e ou-
tras, se houver, possam ser votadas separadamente, 
algo, a meu ver, absolutamente justo. Então, o voto 
“sim” permite a votação das emendas apresentadas 
separadamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aberto o painel.

(Procede-se à votação.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Srª Presidente, para encaminhar. O bloco, Srª Presi-
denta, vota...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É só orientação. Não está mais em discussão. 

Pois não, Senador Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na 

hora em que foi feita a discussão, V. Exª não fez essa 
ressalva. Então, estou orientando.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidenta, o bloco orienta o voto “não” às emendas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – PT vota “não”.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente, o Bloco União e Força orienta, por meio 
de sua liderança, o voto “não”. Essa matéria foi muito 
discutida hoje à tarde pelo Bloco União Força. A orien-
tação é pelo voto “não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós estamos votando só o requerimento de 
destaque do Senador Aécio.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, o PSOL vota “sim”.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, o voto “sim” representa a valoriza-
ção e o exercício da política. Voto “não” representa a 
negação da política como ferramenta de mudança, de 
transformação, de entendimento e de generosidade.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, o PSDB vota “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – A orientação da Bancada do PMDB é pelo voto 
“não”. É evidente que compreendemos, respeitamos, 
ressaltamos as posições dos Senadores Luiz Henri-
que, Casildo Maldaner e Ricardo Ferraço, que são dos 
nossos mais destacados Senadores, mas a orientação 
da bancada é “não”.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pas-
sou vaselina para depois bater, não é?

Srª Presidente, eu não recebo orientação do blo-
co. Eu voto “sim”. Eu não tenho essa orientação e, se 
tivesse, não obedeceria.

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

Já temos 46 votantes. Todos já votaram?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Srª Presidente, para encaminhar pelo Democratas. O 
Democratas vota “sim”, a favor dessa emenda. Acha 
justo e vota “sim” à emenda.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. O DEM vota “sim”.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidente, o bloco, o PT vota “não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É maioria simples. Se todos os Senadores já 
votaram, vou abrir o painel. (Pausa.) 

Encerrada a votação. Pode abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – SIM, 24; 37, NÃO; zero abstenção. 

Foi rejeitado o requerimento. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Agora, vamos votar primeiro o requerimento do 
Senador Luiz Henrique. (Requerimento nº 344, de 2012)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Só um momento. É só a votação de um reque-
rimento. Quem está pedindo?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Só para consignar o voto na votação anterior: “não”.

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

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento de destaque permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

É a Emenda 3.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidenta, apenas para encaminhar. É o requeri-
mento do pedido de votação em separado da Emenda 
3. A Liderança do Governo recomenda à base, mais 
uma vez, indica a votação “não”, portanto, não apro-
vando o requerimento de destaque em separado da 
Emenda 3, Srª Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
bloco vota “não”, Srª Presidente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente, o voto “sim” representa a possibilidade 
de uma transição para que os Estados mais impactados 
com essa dura medida possam migrar de um sistema 
para outro sem penalizarem os nossos Municípios, as 
nossas cidades, oferecendo uma contribuição para que 
os nossos Estados, para que o meu Estado do Espírito 
Santo continue dando uma contribuição extraordinária 
ao desenvolvimento nacional. Portanto, o voto “sim” é 
de novo um voto em razão do fortalecimento e da valo-
rização da política.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Todos os Senadores já votaram? (Pausa.)

Pois não, Senador, que eu vou encerrar a votação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 

Presidenta, quero corroborar, mais uma vez...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Simbólica, Srª Presidente!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... a 

palavra do Senador Ricardo Ferraço, de que votar “sim” 
é um voto à democracia, à dignidade e de respeito à 
Constituição, porque o que estamos fazendo aqui é 
violando a Constituição; quem vota uma coisa como 
essa amanhã vota a pena de morte, que é cláusula 

pétrea, e o Congresso faz isso sem uma constituinte, 
enfrentando o art. 60 da Constituição. 

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

Pela posição de todos os blocos que se manifes-
taram, foi rejeitada.

Agora vamos...
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Srª Presi-

dente, pela ordem.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – Srª. 

Presidente, pela ordem! Meu voto é “sim”.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Também 

quero fazer o meu registro do voto: voto “sim”. Gos-
taria que ficasse registrada em ata a minha posição.

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

Em votação, agora, a Emenda nº 1, da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Vamos votar o substitutivo, que tem preferência 
regimental, ressalvadas as emendas. Não estamos 
votando as emendas.

Aberto para encaminhamento.
A votação será nominal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidenta, novamente a Liderança do Governo, 
agora com relação ao substitutivo da CAE, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, recomenda a votação 
“sim”. Encaminha, portanto, voto “sim” para a base, 
Srª Presidenta.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidente, o Bloco/PT vota “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, para uma questão de ordem.

Como não é lei complementar, mas tem que ter 
41 votos e nós já fizemos verificação agora, eu ques-
tiono à Mesa se é preciso fazer a votação nominal ou 
a representatividade dos blocos, somando 41 votos, 
efetivamente, já dá

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É necessário, é constitucional, Senador, senão 
apressaríamos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Srª Presidente! Srª Presidente! A votação tem de 
ser nominal. É quórum qualificado, maioria absoluta.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 
Presidente, União e Força, para orientar e justificar...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Estou abrindo o painel. Todos poderemos es-
cutar os encaminhamentos. Enquanto isso, o painel 
está aberto, podem votar e fazer os encaminhamentos.

(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pelo 

PSDB, Srª Presidente.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– O PMDB orienta o voto “sim”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
PCdoB, voto “sim”.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, o PSOL vota “sim”.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pelo 
Bloco União e Força, Srª Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – PT, 
voto “sim”, Srª Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – PP, voto “sim”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para en-

caminhar.) – Srª Presidente, União e Força, eu gostaria 
de justificar o voto.

Nós participamos de todas as discussões. Hoje 
nos reunimos com o nosso bloco, chamamos o Líder 
do Governo, fizermos questionamentos sobre o assun-
to. Houve negociação com os Governos dos Estados? 
Sim. Houve negociações e quero justificar esse voto 
para não dizer que estamos votando contra os Esta-
dos. Nós entendemos que o acordo que o Governo 
Federal fez com os Estados são acordos importantes. 

Eu lamento que o meu Estado não esteja na con-
dição de receber o que os demais Estados receberam. 

Portanto, o nosso bloco encaminha o voto “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, o PSDB...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 

Bancada do PSDB está liberada e eu pessoalmente 
voto “sim”, evidentemente em nome do meu Estado, 
mas há Senadores do PSDB que marcarão o voto “não”. 

Meu voto pessoal é “sim”, e a bancada está liberada. 
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Srª 

Presidente, para encaminhar. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador ...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

Presidente, o Democratas tem posição semelhante. 
Eu voto “sim”, mas a bancada está liberada para votar 
como quiser. Meu voto pessoal é “sim”. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O 
PSB vota “sim” no substitutivo, ressalvadas as emen-
das e os destaques que votaremos depois. 

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

Senador Malta. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Srª Presidenta...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 

Presidente, eu até depois queria conversar com o 
Senador Blairo, para ele me dizer que acordo bom foi 

esse que o Governo fez com os Estados e qual foi o 
que fez com o meu Estado, que até agora eu não sei 
e nem o Governador sabe, esse acordo tão bom que 
ele quer para o Estado dele. 

Em nome do meu Estado, do povo do meu Esta-
do e em nome de alguém que acredita que o que está 
sendo feito é uma falácia, porque a indústria deste País 
não está sendo mutilada por esses três Estados e nem 
será recuperada com essa atitude inconstitucional que 
estão tendo agora, eu voto “não”. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª 
Presidente, apenas para esclarecer a minha posição. 
Apresentei emenda no sentido de garantir uma transição 
adequada a essa importante questão, acho até que a 
minha emenda deveria ter sido patrocinada pelo próprio 
Governo, principalmente se o Governo se importasse 
com a guerra federativa que começa a ocorrer em várias 
votações neste Plenário. Mas, superada essa etapa, eu 
voto favoravelmente ao substitutivo, ao projeto no seu 
texto, ainda na expectativa de que o Governo possa ga-
rantir aos Estados que tenham perdas uma transição 
mais adequada do que essa proposta até aqui. 

Mas votarei “sim”, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidenta, lamento que tenhamos chegado a esse 
momento de votarmos o Projeto de Resolução 72 sem 
termos tido o entendimento com o Governo no sentido 
de termos uma fase de transição para os Estados que 
tinham a política de incentivos à importação. Tentamos 
de todas as formas chegar a esse entendimento. A 
emenda do Senador Aécio Neves que propunha esse 
entendimento, buscamos nas comissões, mas este Go-
verno não entende que a democracia é a política das 
negociações. V. Exª não tem paciência de ouvir, V. Exª 
também busca esse entendimento e eu chego no mo-
mento do voto, no projeto de resolução, e vou votar “sim”. 
É necessário que tenhamos o fim da guerra dos portos. 

A indústria brasileira não pode mais sofrer essa 
concorrência desleal que está tendo. Então, precisamos 
encerrar de uma vez por todas, mas era preciso sim e 
espero que continuemos lutando para que os Estados 
não percam essa receita de um momento para outro. 
Vamos continuar lutando nas emendas que possamos 
ter e no entendimento que o Governo Federal possa 
ter com os Estados que são aliados. O Governo der-
rota a oposição e festeja. Está derrotando os aliados 
agora. Está derrotando os aliados. 

Quero ver o que vai acontecer com o Congresso 
sendo tratado dessa forma, os aliados, pelo Governo 
da República.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Consulto o Plenário se podemos abrir a votação.

Alguém ainda não votou? (Pausa.)
Falta um? Quem? (Pausa.) Não entendi.

Está encerrada a votação. (Pausa.) 
Pode votar. Ainda não abriu. Votou? (Pausa.) 
Está encerrada a votação. Painel aberto.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – SIM, 58; 10, NÃO.

Aprovado com 68 votos.
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Votação, em globo, das Emendas nºs 2 e 3, de 
Plenário, de pareceres contrários.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora vamos iniciar o turno suplementar.

Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação do vencido para o turno suple-
mentar, que será publicado na forma regimental. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:

PARECER Nº 438, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno su-
plementar, do Substitutivo ao Projeto de 
Resolução n° 72, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Resolução nº 72, de 2010, que es-
tabelece alíquotas do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados 
do exterior.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de abril de 2012.

ANEXO AO PARECER Nº 438, DE 2012

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias 
importados do exterior.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior, será de 4% (quatro por cento).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
e mercadorias importados do exterior que, após seu 
desembaraço aduaneiro:

I – não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização;

II – ainda que submetidos a qualquer processo de 
transformação, beneficiamento, montagem, acondiciona-
mento, reacondicionamento, renovação ou recondiciona-
mento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo 
de Importação superior a 40% (quarenta por cento).

§ 2º O Conteúdo de Importação a que se refere 
o inciso II do § 1º é o percentual correspondente ao 
quociente entre o valor da parcela importada do exte-
rior e o valor total da operação de saída interestadual 
da mercadoria ou bem.

§ 3º O Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) poderá baixar normas para fins de defini-
ção dos critérios e procedimentos a serem observados 
no processo de Certificação de Conteúdo de Impor-
tação (CCI).

Art. 2º O disposto nesta Resolução não se aplica 
às operações que destinem gás natural importado do 
exterior a outros Estados.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estando a matéria em regime de urgência, passa-
-se à sua imediata apreciação em turno suplementar. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do substitutivo, em turno suplementar.
Algum Senador quer discutir?
O Senador Aloysio, eu me lembro, está inscrito, 

é o único inscrito.
Então, com a palavra o Senador Aloysio Nunes, 

para discutir o turno suplementar.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente, apenas para lembrar os Srs. Sena-
dores e as Srªs Senadoras que nós teremos votação 
nominal, duas votações nominais, após o encerramento 
desta discussão.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 
– SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, toda vez que se fala, que 
se apregoa a necessidade de uma reforma tributária em 
nosso País, parte-se da idéia de que é preciso simplificar 
o nosso sistema tributário, uma vez que ele é complexo 
demais, e que essa complexidade gera insegurança ju-
rídica, multiplica as ocasiões de contestações judiciais, 
faz a fortuna dos advogados tributaristas e, em resumo, 
significa aumento do chamado custo Brasil.

Com essa mudança, com essa Resolução 42 não 
foi diferente. Partiu-se de uma idéia simples. A guerra 
dos portos é inconstitucional, porque esses benefícios 
fiscais foram concedidos à revelia do Confaz; portanto, 
ela tem que acabar. E, além disso, não se pode dar ao 
produto importado um tratamento tributário mais bené-
fico do que aquele dado ao produto nacional. 

Uma idéia simples, que poderia ter sido implementada 
com uma resolução que dissesse o seguinte: bens impor-
tados, industrializados ou não, quando são objeto de uma 
transação interestadual a alíquota é, para todos, de 4%.

A partir de uma idéia simples, fomos acrescen-
tando complexidades. Complexidades que vão gerar 
enormes problemas na aplicação da resolução. A co-
meçar pela exigência de 40% de componente impor-
tado no valor global da mercadoria.

Isso vai dar ensejo a subfaturamento de impor-
tações; vai dar ensejo, pois a imaginação criadora dos 
sonegadores é infinita; vai dar ensejo a operações trian-
gulares, em que uma empresa mande para uma filial 
sua de um Estado por um valor inferior ao que custa 
efetivamente, e em seguida essa filial revenderá para 
o Estado onde se dará o consumo final. 

Para evitar essas manobras, vai ser preciso montar 
um aparato de fiscalização. Qual é esse aparato? Diz a 
resolução: o Confaz. O Confaz não serve para isso, Srs. 
Senadores. O Confaz é um órgão que reúne represen-
tantes dos Estados para deliberar a respeito de convê-
nios, a respeito de acordos sobre tributação; não é feito 
para fiscalizar. Então, ficamos aí em relação ao Confaz. 

Como era preciso enfrentar algum órgão fiscali-
zador, disse: “é o Confaz”. Não vai acontecer. Não vai 
acontecer, e os resultados serão glosas de crédito tri-
butário, ações judiciais e, mais uma vez, a fortuna dos 
advogados tributaristas e custo Brasil.

Em seguida, acrescentou-se, pela emenda da 
minha querida amiga, Senadora Vanessa Grazziotin, 
mais uma complexidade, no meu entender, flagrante-

mente inconstitucional. Excetuou-se da aplicação da 
alíquota de 4% os bens e mercadorias importados do 
exterior que não tenham similar nacional, conforme 
definido pela Câmara de Comércio Exterior, Camex.

Srs. Senadores, é o bê-á-bá do processo legislati-
vo a iniciativa privativa do Poder Executivo para conferir 
atribuições a órgãos do Poder Executivo. Ora, o Senado, 
mediante uma resolução sua, quer conferir uma compe-
tência a um órgão do Poder Executivo, que é a Camex; 
melhor, quer transferir a competência de atestação de 
similaridade que hoje é atribuída por um decreto presi-
dencial, como deve ser, à Secretaria de Comércio Exterior 
para a Camex. Então, além dessa inconstitucionalidade da 
iniciativa, temos outra: a Camex é um órgão formado por 
51 membros. A grande maioria são Secretários-Executivos 
nos Ministérios e há 20 representantes do setor privado. 

Ora, esses 51 membros da Camex terão poder 
superior ao poder do Senado da República, dos 81 Se-
nadores. Por quê? Porque, em última análise, quem vai 
fixar a alíquota para operações interestaduais dessas 
mercadorias será a Camex. Então, estamos abrindo 
mão de uma prerrogativa nossa, do Senado Federal, 
e entregando-a, de forma inconstitucional e inepta, a 
um órgão do Poder Executivo, que não terá condições 
de cumprir esse exame de similaridade. Seria preciso 
montar uma estrutura do tipo do Gosplan soviético, para 
que um órgão do Poder Executivo pudesse examinar 
contêiner por contêiner de mercadorias importadas 
para saber se tem ou não similar nacional.

Mas nós vamos além, na complexidade. Dizemos 
o seguinte: Não se aplicam aos bens importados, em 
conformidade com os processos produtivos básicos de 
que tratam o decreto tal, as leis tais, tais e tais.

Com isso, poder-se-ia dizer que o Senado defi-
niu, claramente, quais são os bens aos quais não se 
aplica a alíquota. São aqueles que estão previstos nos 
processos produtivos básicos referidos nas leis citadas 
no inciso II do art. 1º.

Ora, se verificarmos a legislação citada, nós va-
mos ver o seguinte: o processo produtivo básico é, como 
todos nós sabemos, um conjunto mínimo de operações, 
num estabelecimento fabril, que caracteriza que houve 
uma efetiva industrialização e não mera maquiagem.

Quem define o que é o processo produtivo bási-
co pelas leis citadas? É um organismo interministerial 
que, por portaria, poderá definir, a partir da aprovação 
dessa resolução, em quais bens e serviços não se 
aplica a alíquota de 4%. 

Vejam o absurdo: estamos novamente delegando 
ao Poder Executivo para definir, mediante portarias in-
terministeriais, o que seja o processo produtivo básico 
que, aplicado a uma determinada mercadoria, isenta-a 
da regra geral definida na resolução. Evidentemente, 



14292 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2012

qualquer estagiário de primeiro ano de Direito derruba 
essa resolução perante a Justiça.

Tenho aqui em mãos uma portaria interministerial 
dessas que definem o processo produtivo básico. Para 
dar um exemplo, refiro-me à Portaria 221, de novembro 
de 2010. Ela trata do processo produtivo básico para 
o terminal portátil de telefonia celular industrializado 
pela Zona Franca.

Qual é o processo produtivo básico? Quais as 
operações que devem ser, nos termos dessa portaria, 
realizadas no ambiente fabril, para que não se caracte-
rize mera maquiagem? Montagem e solda de todos os 
componentes nas placas de circuito impresso; monta-
gem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desa-
gregadas em nível básico de componentes; integração 
das placas de circuito impresso e das partes elétricas 
e mecânicas, montadas nos termos dos Incisos I e II. 
Aí vem o § 1º, que diz o seguinte: “a etapa descrita 
no Inciso III deverá ser realizada na Zona Franca de 
Manaus, podendo as etapas descritas nos Incisos I e 
II ser realizadas em outras regiões do País”. Portanto, 
nós estamos escancarando, escancarando as portas 
para a continuidade de algo que a resolução visa, teori-
camente, impedir. Quer dizer, além da inconstitucionali-
dade, temos um erro quanto ao objetivo a ser atingido. 
Nós vamos criar custo Brasil, nós vamos criar ações 
judiciais, nós vamos criar contestações. Por isso, vou 
votar, com todo respeito à minha querida companheira 
Vanessa Grazziotin, coloco-me contra essa emenda...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – (...) da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que, infelizmente, acrescenta inconvenientes maiores 
do que aqueles que a resolução já continha.

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

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

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, é muito importante 
que não percamos de vista as razões do equilíbrio na 
votação desta resolução, afinal de contas, nós estamos 
tratando de uma competência do Senado que diz res-
peito à questão das alíquotas interestaduais de bens 
importados, que não terão mais um benefício fiscal 
que fazia e que trazia graves prejuízos à indústria na-
cional e à geração de emprego e renda no nosso País.

No entanto, ao fazer esta votação, este Senado 
não poderia ir de encontro a políticas já estabelecidas. 
O processo produtivo básico, ainda há pouco colocado 

pelo eminente e ilustre Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
nesta tribuna, referindo-se à produção de um celular 
no Polo Industrial de Manaus, ele se esqueceu de di-
zer que, no mesmo dia, na mesma data, havia outro 
edital para que o mesmo produto pudesse ser produ-
zido, pela Lei de Informática, no Estado de São Paulo!

Ora, o processo produtivo básico é exatamente 
o regime interministerial, por edital público, em que 
se coloca à disposição, não apenas dos produtores, 
mas de qualquer um dos interessados na produção, a 
sua participação para que possamos gerar emprego 
e renda em nosso País.

Aqui, na emenda que está sendo apresentada... 
Porque vejam: o Senador Aloysio Nunes Ferreira não 
colocou em discussão com relação ao substitutivo, e 
sim com relação à emenda apresentada pela Senado-
ra Vanessa e por outros 37 Senadores que assinaram 
a sua emenda.

Portanto, Senador Aloysio Nunes Ferreira, apenas 
para que possamos colocar com clareza: nós estamos 
fazendo aqui uma salvaguarda e um esclarecimento de 
segurança jurídica, para que uma resolução do Senado 
não dê tratamento a uma lei complementar que estabe-
lece para a Lei de Informática, para o Plano Nacional de 
Displays... V. Exª sabe que pode. V. Exª sabe que pode. 
Tanto pode que este celular que está hoje sendo produ-
zido em Campinas é feito com um processo produtivo 
básico e com benefícios da Lei de Informática, o mesmo 
benefício que V. Exª ainda há pouco mencionou.

Lamentavelmente, não poderei lhe conceder um 
aparte.

É apenas para que o povo brasileiro saiba que, 
da mesma forma que a indústria paulista tem o direito 
de exercer o processo produtivo básico, assim poderá 
a indústria do Rio Grande do Sul, a indústria do Para-
ná, a indústria de Santa Catarina, a indústria da Bahia, 
que tem um polo de informática, e também a indústria 
do Polo Industrial de Manaus.

Portanto, Srª Presidenta, é apenas para deixar 
claro que estamos tratando aqui desta resolução para 
fortalecer a indústria brasileira, fortalecer a oferta de 
emprego e renda, 

E garantir que os processos estabelecidos nes-
ta nossa resolução garantam competitividade para a 
nossa indústria, diante de um momento em que o em-
prego do trabalhador brasileiro está em jogo. E essa 
é mais uma ação para reforçar a política de emprego 
e de renda na Nação brasileira.

É uma ação importante que o Senado adota e é 
uma ação corajosa que o Governo apóia para o forta-
lecimento da indústria e do emprego no nosso País.

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

Com a palavra o Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, eu já 
tinha ocupado a Tribuna para manifestar o meu juízo 
de valor em relação às duas outras violações consti-
tucionais. Mas o Senador Aloysio Nunes Ferreira traz 
à Tribuna do Senado uma convicção que eu compar-
tilho absolutamente dela, não apenas eu, mas todos 
aqueles que estudaram a matéria de forma detalhada 
sabem que não pode o Senado Federal delegar uma 
prerrogativa que o constituinte lhe deu em caráter es-
pecífico e em caráter exclusivo.

Não pode o Senado Federal, se o Senado Fede-
ral tem a prerrogativa da fixação da alíquota e esta é, 
Senador Renan Calheiros, uma prerrogativa exclusiva 
dada pelo constituinte, não pode o Senado Federal de-
legar essa atribuição a um órgão do Poder Executivo, 
seja a Camex, seja ao Conselho Fazendário.

Esta é mais uma violação constitucional. E no 
debate nós estamos observando que, como diz o di-
tado popular, nada é tão ruim que não possa piorar.

À medida que o debate vai se aprofundando, o 
que estamos observando é que às emendas eles estão 
incorporando deformações. Deformações que, eviden-
temente, serão utilizadas pelos Estados que estarão 
indo ao Supremo Tribunal Federal para impedir que 
mais essa violação constitucional possa ser gravada 
contra a nossa Constituição Federal.

Não apenas nos seus aspectos formais e mate-
riais, mas também no mérito, parece-me que essa falsa 
verdade vai virando verdade. Esse falso mito tem de 
ser enfrentado. As importações não são um mal em si 
mesmo. O Governo Federal está procurando fazer o 
enfrentamento daquilo que é mais fácil e daquilo que 
é mais errado. O correto é que o Governo Federal pu-
desse se valer da sua ampla base política para que 
fizéssemos, aqui, um enfrentamento das questões 
estruturais que estão subtraindo a competitividade da 
indústria brasileira.

Por que crescem as importações no Brasil? Não é 
em razão dos incentivos. Dois Estados federados impor-
tam mais do que os outros doze ou quinze Estados fede-
rados. Todos sabemos que o processo de importação se 
acelerou em razão da taxa de câmbio efetiva, em razão 
das importações que são necessárias para que possamos 
otimizar o processo industrial brasileiro. Quando fazemos 
uma análise, Senador Agripino – V. Exª que é um Senador 
cuidadoso, que estuda – , vemos que 85% daquilo que o 
Brasil importa são bens intermediários, são máquinas e 
equipamentos, são insumos utilizados exatamente para 

darem à nossa indústria competitividade. Esses mesmos 
insumos terão seus preços elevados. Por que nosso País 
está importando 16% da sua pauta de combustível, de 
gasolina, por exemplo? Por que o nosso custo Brasil é tão 
elevado? Já foi dito hoje, aqui, que trazer um contêiner da 
China custa 1/3 do que custa transportar um contêiner 
de São Paulo, por exemplo, para o Estado do Amazonas, 
para Manaus. A nossa baixa taxa de poupança não faz 
com que o País promova os investimentos necessários e 
adequados para que possamos ter custos que nos dêem 
uma competitividade adequada. Vou pegar dois extremos 

Vou pegar dois extremos. O Brasil importa algo 
em torno de 12% do seu Produto Interno Bruto; a Ar-
gentina,18%; a Alemanha, 40%.

Necessário se faz o enfrentamento neste debate, 
para que, no futuro, não tenhamos que voltar a este 
debate, não tenhamos que voltar à tribuna do Senado, 
porque, na prática, nós estamos buscando, não com o 
meu voto, o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil 
é, geralmente, o caminho errado.

Esta Casa e o Governo poderiam, sim – e vou 
refazer aqui –, se valer da sua base política para que 
nós fizéssemos o enfrentamento adequado daquilo 
que, efetivamente, está onerando a indústria brasileira, 
o que subtrai empregos dos trabalhadores brasileiros. 
Estamos perdendo uma belíssima oportunidade.

Portanto, Srª Presidente, não apenas na ques-
tão formal e material, somando aqui a minha palavra 
à manifestação do Senador Aloysio Nunes Ferreira, é, 
sim, uma violação constitucional. Não pode o Senado 
transferir prerrogativa que o constituinte lhe deu de 
forma exclusiva. 

E, no mérito, esta é uma matéria que não vai 
produzir os efeitos adequados para o País e vai desor-
ganizar a vida de alguns Estados brasileiros, Estados 
que têm contribuído com o desenvolvimento. Porque 
o todo, o País, a Federação, ela é constituída pelas 
partes e as partes são os Estados. Alguns Estados, 
como o meu, por exemplo, que hoje dá uma contribui-
ção importante ao desenvolvimento regional, Senador 
Jarbas, ele terá subtraído a sua possibilidade de con-
tribuir com o desenvolvimento nacional.

Lamentavelmente, ao longo desses meses, tenta-
mos, nas comissões permanentes, fazer este debate. Não 
foi possível. O que nos resta agora, o que nos restará, em 
função de todo o juízo de valor que nós firmamos nes-
te debate, é sugerir aos nossos governos e aos nossos 
Estados que nós possamos, através do Supremo Tribu-
nal Federal, reparar essa violação, essa violência, essa 
covardia que estão fazendo contra os nossos Estados.

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

– SP) – Há, sobre a mesa, emenda que passo a ler:
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O dispositivo nos §§ 1º e 2º não se aplica:
I – aos bens e mercadorias importadas 

do exterior que não tenham similar nacional, 
conforme definido pela Câmara de Comércio 
Exterior – Camex; e

II – aos bens produzidos em conformi-
dade com os processos produtivos básicos 
de que tratam o Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, e a Leis nºs 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991; 10.176, de 11 de janeiro de 2001; e 
11.484, de 31 de maio de 2007.

É a seguinte a emenda na íntegra:

EMENDA Nº 1, DE 2012-PLEN 
(ao substitutivo do PRS n° 72, de 2010)

Acrescente-se ao art. 1º o § 4º com os seguin-
tes incisos:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................  

§ 4º O disposto nos parágrafos 1º e 2º 
não se aplica:

I – aos bens e mercadorias importadas 
do exterior que não tenham similar nacional, 
conforme definido pela Câmara de Comércio 
Exterior – CAMEX; e

II – aos bens produzidos em conformi-
dade com os processos produtivos básicos 
de que tratam o Decreto-Lei nº 288 de 28 de 
fevereiro de 1967 e as leis nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991,nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991,nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001 
e nº 11.484, de 31 de maio de 2007.”

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. 
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Concedo a palavra ao Senador Armando Montei-
ro, para proferir parecer sobre a emenda do plenário, 
em substituição à Comissão de Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 439, DE 2012–PLEN

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Para proferir parecer.) – O parecer é favorável à emenda.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, 
para proferir parecer sobre a emenda de plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.

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

PARECER Nº 440, DE 2012– PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, o parecer da CAE também é favorável, 

entretanto, com uma subemenda, assinada por mais 
de trinta Senadores, em que acrescenta o seguinte 
texto ao inciso I do § 4º:

Ao invés de “aos bens e mercadorias importadas 
do exterior que não tenham similar nacional, conforme 
definido pela Câmara de Comércio Exterior – Camex”, 
passaria a ser “conforme a serem definidos em lista 
a ser editada pelo Conselho de Ministros da Câma-
ra de Comércio Exterior – Camex, para os fins desta 
“Resolução”, e aos bens produzidos em conformidade 
com os processos produtivos básicos de que tratam o 
Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis 
nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991; 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991; 10.176, de 11 de janeiro de 2001; 
e, finalmente, 11.484, de 31 de maio de 2007.

Portanto, o parecer é favorável, com a subemen-
da apresentada.

Esse é o parecer da CAE, Srª Presidenta.

É a seguinte a subemenda apresentada:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O parecer é favorável à Emenda nº 1, de ple-
nário, nos termos de subemenda.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação.

Continua a discussão do substitutivo, da emen-
da e da subemenda, em turno suplementar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encer-
rada a discussão.

Vamos à votação do substitutivo, sem prejuízo 
da emenda e da subemenda.

Os Srs. Líderes poderão orientar as suas ban-
cadas.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT– BA) – Srª 
Presidente, o bloco do PT vota “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O painel, por favor.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente, o Bloco União e Força vota “sim”.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Srª Pre-
sidente, o Partido Progressista vota “sim”.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª 
Presidente, para informar, o PDT vota “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PMDB vota “sim”.

Em votação. Vamos abrir o painel.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, pelo PSDB, a bancada está liberada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PSDB está liberado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidenta Marta Suplicy, o PSB encaminha 
o voto “sim” a esta votação.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Srª Presidenta, nós queremos também, o 
PCdoB, eu e o Senador Inácio Arruda, encaminhar o 
voto “sim”, porque entendemos que o Projeto de Re-
solução é para proteger a indústria nacional. Então, 
é lógico que sejam excetuados produtos sem similar 
nacional, assim como a garantia dos incentivos e todo 
o processo produtivo básico estabelecido por Le,i para 
as leis que já foram lidas aqui, leis que se referem ao 
Padis, Lei de Informática, e ao Polo Industrial de Ma-
naus, Srª Presidenta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª Pre-
sidente, gostaria de registrar que não sigo a orientação 
do Bloco União e Força. Eu voto com o meu Estado e 
com a minha consciência. Voto “não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os Senadores todos já votaram?

Acho que não. São 43 só. Há muito Senador em 
plenário que não votou, então.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, o PSOL vota “não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Peço aos Senadores e Senadoras que se en-
contram em seus gabinetes que venham ao plenário, 
pois a votação é nominal. Há esta e mais uma.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Avi-
sa que é votação da matéria principal, Srª Presidente.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª 
Presidente, só para justificar. Na primeira votação, eu 
não estava presente. Quero justificar meu voto “sim”, 
Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acir Gurgacz vota “sim”.

Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 

Srª Presidente, só para constar em Ata que o Senador 
Eunício Oliveira estava fora, e nas votações anteriores 
eu acompanhava o meu partido, o PMDB. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Eunício vota com o PMDB na vota-
ção anterior.

Mais algum Senador ou Senadora presente que 
não tenham votado? (Pausa.)

Estou fechando o painel. Mais algum Senador? 
(Pausa.)

Todos os senhores e senhoras Senadoras já vo-
taram? (Pausa.)

Pronto? Todos votaram?
Está encerrada a votação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB - AM) 

– Srª Presidenta, apenas para lembrar às senhoras 
e aos senhores Senadores que ainda teremos mais 
uma votação nominal sobre a matéria. Portanto, mais 
uma votação nominal para que possamos encerrar 
esta votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrada esta votação, teremos mais uma.

O painel, por favor.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votaram SIM 52 senhores Senadores; e NÃO, 12.

Houve 3 abstenções.
Total: 67.
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Votação, em globo. da Emenda nº 1, de plenário, 
com a subemenda, de parecer favorável.

Não havendo objeção do Plenário, poderemos 
votar em bloco.

Os senhores líderes poderão orientar as suas 
bancadas, e os senhores Senadores e as senhoras 
Senadoras já podem votar.

Painel aberto, por favor.
(Procede-se a votação)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidenta, apenas para recomendar ao bloco 
da base do Governo o voto “sim” à votação em globo 
das duas emendas, sugerido por V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
bloco, o PT recomenda o voto “sim” a estas emendas 
agora em globo, conforme orientação da Mesa. 

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Presi-
dente, o bloco União e Força encaminha o voto “sim”.

A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente, o Partido Progressista vota “sim”.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Presidente, só para indicação, o PDT vota “sim”, Srª 
Presidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O PCdoB encaminha o voto “sim”, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que votem. 
O plenário está cheio, e há só 30 votos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente, não sigo a orientação do Bloco União e 
Força. Voto com a democracia, com a minha consciên-
cia e com o meu Estado. Não participei desse acordo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Collor. (Pausa.)

Essa é a última votação nominal, mas depois va-
mos votar a medida provisória. A outra fica para amanhã.

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

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, há pouco conversamos com a Liderança 
do Governo, que concordou em adiar a votação das 
medidas provisórias já que a Câmara dos Deputados 

aguarda o encerramento desta sessão para iniciar a 
sessão do Congresso.

Por isso, fazemos um apelo a V, Exª para que 
adie essa votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Necessito consultar as lideranças se estão 
de acordo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, o Democratas vota “sim” nessa matéria.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente, numa demonstração inequívoca de 
que a base do Governo e a própria Liderança do Go-
verno nesta Casa não quer, de forma nenhuma, obs-
taculizar o andamento dos trabalhos do Congresso, o 
Governo concorda com que façamos as votações das 
duas MPs amanhã, ouvidas, obviamente, as demais 
Lideranças da base do Governo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.) 
– Sr. Presidente, o PSOL se manifesta favoravelmen-
te ao adiamento da votação das medidas provisórias 
para a amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acho que está claro.

Há 67 votantes. Encerrada a votação.
O painel, por favor.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) Srª 

Presidente, dentro da mesma linha, vamos deixar a 
votação das medidas provisórias para amanhã, então

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há alguém votando? Valadares?

O SR. EUNÍCIO DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB – 
CE) – Srª Presidente, o Senador Eunício Oliveira na 
votação anterior votou “sim”

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

O SR. EUNÍCIO DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB – 
CE) – Saiu abstenção, mas meu voto era “sim”.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª 
Presidente, o PDT concorda em adiar a votação das 
MPs ,para não atrapalhar o Congresso Nacional

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
bloco também concorda, para que o Congresso possa 
fazer, inclusive, na noite de hoje, a leitura dos nomes 
dos membros que comporão a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito. 

Portanto, a MP poderá ser votada amanhã.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu quero comunicar que já vamos abrir... Está 
encerrada. Pode abrir o painel, por favor. Mas antes de 
encerrarmos a votação, eu vou ler... São duas... São 
referentes à CPMI. Não é votação, mas tem que ser 
lido. Então, não vai estar encerrada.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Total: 68 votos. 

Aprovado.
Foram 56 votos SIM; e 12 votos NÃO.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

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

SP) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação final da matéria, que será 
publicada na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 441, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Substitutivo ao Pro-
jeto de Resolução n° 72, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 72, de 2010, 
que estabelece alíquotas do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, nas operações in-
terestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior, consolidando a emenda e subemenda apro-
vadas no turno suplementar.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de abril de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 441, DE 2012

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2012

Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), nas operações interes-

taduais com bens e mercadorias importados 
do exterior.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior, será de 4% (quatro por cento).

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
e mercadorias importados do exterior que, após seu 
desembaraço aduaneiro:

I – não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização;

II – ainda que submetidos a qualquer processo 
de transformação, beneficiamento, montagem, acon-
dicionamento, reacondicionamento, renovação ou re-
condicionamento, resultem em mercadorias ou bens 
com Conteúdo de Importação superior a 40% (qua-
renta por cento).

§ 2º O Conteúdo de Importação a que se refere 
o inciso II do § 1º é o percentual correspondente ao 
quociente entre o valor da parcela importada do exte-
rior e o valor total da operação de saída interestadual 
da mercadoria ou bem.

§ 3º O Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) poderá baixar normas para fins de defini-
ção dos critérios e procedimentos a serem observados 
no processo de Certificação de Conteúdo de Impor-
tação (CCI).

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica:
I – aos bens e mercadorias importados do exte-

rior que não tenham similar nacional, a serem definidos 
em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros da 
Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) para os fins 
desta Resolução;

II – aos bens produzidos em conformidade com 
os processos produtivos básicos de que tratam o De-
creto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis 
nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, 
e 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 2º O disposto nesta Resolução não se aplica 
às operações que destinem gás natural importado do 
exterior a outros Estados.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final.

Algum Senador quer se manifestar? (Pausa.)
Nenhum Senador ou Senadora querendo se ma-

nifestar, está encerrada a discussão.
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Em votação a redação final. 
Se ninguém se manifestar, está aprovada. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 

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

SP) – Pela ordem, Senador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

Presidente, para solicitar a V. Exª... Está sobre a mesa 
o processo de indicação do Dr. Emmanuel Pereira para 
compor o CNJ, em caráter de urgência. Eu pediria que 
essa matéria fosse colocada em apreciação amanhã, 
se possível como primeiro item da pauta.

É a solicitação que faço.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Se houver acordo de Liderança, votamos agora. 
Há gente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se 
os Líderes concordarem, eu ficaria agradecido.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Por favor, Senadores e Senadoras, o Senador 
Agripino Maia está pedindo para fazer uma votação 
nominal que me parece bastante simples, se houver 
acordo de Liderança.

Eu gostaria que se manifestassem. É 374... É a 
apreciação do Senado da indicação do Sr. Emmanuel 
Campelo de Sousa Pereira para compor o Conselho 
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103, “b”, da 
Constituição Federal. 

Temos acordo de Liderança?
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 

PMDB acorda, Srª Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

Presidente, muita gente já saiu. Eu acho uma teme-
ridade...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
essa a preocupação, Senador Agripino. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Abre mão. Amanhã.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu 
acho que seria conveniente termos como primeiro item 
da pauta de amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Primeiro item nominal... É melhor...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Até 
para testar o quórum.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-
dente, amanhã o primeiro item da Ordem do Dia. Nós 
concordamos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A MP não é nominal. Então, é melhor fazer uma 
MP, colocá-lo, e depois outra MP.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É mais seguro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É por isso. Mas... Ah, para ser às quatro em ponto. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Isso.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – É melhor. Está bem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Agradeço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL - AP) – 

Presidente, pela ordem.
Da mesma forma, solicito a V. Exª para colocar 

na pauta, de acordo com a sua apreciação, o Reque-
rimento nº 88. É um requerimento simples, para a re-
alização de uma sessão solene, em homenagem ao 
primeiro Governador do Amapá, o Sr. Janary Nunes. 
Solicito apenas que V. Exª o coloque na pauta, amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Eu vou ver onde ele está. E, enquanto eu pro-
curo o requerimento, vou ler isso aqui.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL - AP) 
– Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 55 e 56, 
ambos de 2012, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio 
ao Governo no Senado, comunicando o desligamento 
da Senadora Vanessa Grazziotin, como titular, e do 
Senador Wellington Dias, como suplente, da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar a 
situação de violência contra a mulher no Brasil e a apu-
rar denúncias de omissão por parte do Poder Público 
com relação à aplicação de instrumentos instituídos em 
lei para proteger as mulheres em situação de violência.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 55/2012 – GLDBAG

Brasília, 24 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informamos que a Se-

nadora Vanessa Grazziotin, deixará de compor, na 
qualidade de Titular, a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – CPMI que investiga a situação de violência 
contra a mulher no Brasil, em vaga cedida pelo Bloco 
Parlamentar da Maioria. – Senador Walter Pinheiro, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 56/2012 – GLDBAG

Brasília, 24 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo que o Senador 

Wellington Dias, deixará de compor, na qualidade de 
suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
– CPMI que investiga a situação de violência contra 
a mulher no Brasil, em vaga do Bloco Parlamentar da 
Maioria. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - SP) 
– A Presidência designa a Senadora Lídice da Mata, como 
membro suplente, para integrar da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a investigar a situação de 
violência contra a mulher no Brasil e a apurar denúncias 
de omissão por parte do Poder Público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para prote-
ger as mulheres em situação de violência, conforme o 
Ofício nº 58, de 2012, da Liderança do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo no Senado Federal. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 58/2012 – GLDBAG

Brasília, 24 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídi-

ce da Mata como suplente na Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito – CPMI que investiga a situação de 
violência contra a mulher no Brasil, deixando a vaga de 
titular que ocupava anteriormente pelo Bloco de Apoio 
ao Governo. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT 
e do Bloco de Apoio ao Governo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - SP) 
– Nada mais havendo, está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 

de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dis-
positivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro 
de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 9.825, 
de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agos-
to de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 
e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; revoga 
o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 
1981; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 551, de 2011).

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 552, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2012, que altera o art. 
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004 (considera projetos de incorporação de 
imóveis de interesse social os destinados à 
construção de unidades residenciais de valor 
comercial de até oitenta e cinco mil reais no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida; 
reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na im-
portação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de massas alimentícias clas-
sificadas na posição 19.02 da TIPI). (Prove-
niente da Medida Provisória nº 552, de 2011).

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 553, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa 
e da Integração Nacional, no valor global de 
quinhentos e trinta e três milhões, quinhentos 
e oitenta e um mil e setecentos reais, para os 
fins que especifica.
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5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 270, de 2012 – RISF 338, IV)

Votação, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o pro-
cesso 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), a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 
e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

8 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 281, de 2012, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
196, de 2007, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(disposições sobre rótulos de bebidas).

9 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2012, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 196, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos.

10 
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 283, de 2012, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 41, de 2009; com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 168, de 2007; 163, 219, 
325, 389, 390 e 392, de 2009, por versarem 
sobre matérias correlatas (alterações na Lei 
de Falência e Recuperação de Empresas).

11 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Continuamos a lista de oradores. (Pausa.) 

Na verdade, vou encerrar a sessão, porque vai 
haver a sessão do Congresso Nacional, na Câmara.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, podendo receber emendas 
perante a primeira ou única comissão do despacho 

pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 

II, c, da referida Norma Interna. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2012, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012, vai 
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
de Assuntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 

do Senado nº 316, de 2003 (nº 5.273/2009, naquela 
Casa), do Senador Pedro Simon, que dá nova reda-
ção aos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.029, de 20 de ou-
tubro de 2000, que estabelece normas gerais para a 
prestação voluntária de serviços administrativos e de 
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Po-
lícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e 
dá outras providências.

É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – O Substitutivo da Câmara vai à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 120, DE 2012 

Acrescenta o § 12 ao art. 159 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, para exigir exame 
médico anual dos condutores de transpor-
te de cargas ou passageiros e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 12:

“Art. 159.  ..............................................
 ..............................................................
§ 12. Os condutores de veículos de trans-

porte internacional, interestadual e intermuni-
cipal de cargas ou passageiros deverão por-
tar, além da Carteira Nacional de Habilitação, 
Cartão de Saúde válido, onde conste atestado 
de aptidão física e mental, válido por um ano, 
subscrito por médico especializado em Medici-
na do Trabalho, incorrendo em falta gravíssima, 
nos termos do inciso II do art. 162 desta Lei, 
aquele que não portar o documento ou portá-
-lo com prazo de validade vencido.
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§ 13. Inexistindo serviço público gratuito 
de saúde apropriado e disponível à realização 
do exame previsto no parágrafo anterior, ca-
berá ao empregador do condutor de veículos, 
nas relações de emprego, a responsabilidade 
pelos custos relativos à realização do referido 
exame. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A segurança no trânsito depende de um conjunto 
de iniciativas que procuram minimizar as probabilida-
des estatísticas de infortúnios. Essas abordagens le-
gais e administrativas, muitas vezes, levam em conta 
os fatores de risco, visando reduzi-los. Um dos fatores 
sempre lembrados é o fator humano. Falha humana é 
sempre uma das primeiras hipóteses a serem cogita-
das, em caso de acidente de trânsito. Precisamos, em 
consequência, trabalhar para que os condutores em 
circulação estejam em condições de prevenir os riscos 
e evitar a produção de eventos trágicos.

Nossa proposta pretende tornar obrigatório o 
porte de documento que ateste as condições físicas e 
mentais de saúde do condutor de veículos de transpor-
te de cargas e de passageiros. Uma exigência dessa 
natureza acaba tendo efeitos pedagógicos importantes 
e, em última instância, trará melhorias na qualidade de 
vida dos motoristas. E, com certeza, reduzirá os riscos 
de que terceiros inocentes venham a ser atingidos por 
veículos fora de controle efetivo.

Sabemos, por outro lado, que a exigência de 
exames médicos por ocasião, somente, da renova-
ção da carteira de motorista, institui um prazo muito 
longo entre as avaliações médicas. Hoje em dia reco-
menda-se, pelo menos, um exame anual para avaliar 
a ocorrência ou não de doenças. Em se tratando de 
motoristas, submetidos a jornadas de trabalho desgas-
tantes, mais razões há para a realização de exames 
periódicos, prevenindo mal súbito, diabetes e doenças 
coronarianas, entre outras.

As péssimas condições de muitas estradas bra-
sileiras exigem, por outro lado, atenção redobrada e 
um preparo físico invejável. Qualquer minuto de desa-
tenção pode ser fatal. Enquanto não é encontrada a 
solução para esse problema de infraestrutura é bom 
que tomemos medidas de impacto imediato para reduzir 
os acidentes. Nossa proposta está dentro desta linha.

Incluímos, também, dispositivo no sentido de 
transferir a responsabilidade pelos custos dos exa-
mes, em se tratando de uma relação de emprego, aos 
empregadores dos condutores de veículos, caso não 
haja um serviço público gratuito disponível, com essa 
finalidade. Dessa forma, pretendemos não onerar o 
assalariado com mais uma exigência que pode ter 
impactos na sua renda.

Contamos com o apoio de nossos pares para a 
presente proposição, que trará benefícios para toda a 
sociedade, com melhoria na segurança do trânsito, re-
dução de gastos com saúde e previdência social, entre 
outros benefícios. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

Mensagem de veto 
Vide texto compilado

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Presidente daRepública Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, ex-
pedida em modelo único e de acordo com as espe-
cificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos 
estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identifi-
cação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a 
documento de identidade em todo o território nacional.

§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Di-
rigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o 
condutor estiver à direção do veículo.

 § 2º (VETADO)
 § 3º A emissão de nova via da Carteira Nacional 

de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN.
 § 4º (VETADO)
 § 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Per-

missão para Dirigir somente terão validade para a 
condução de veículo quando apresentada em original.

 § 6º A identificação da Carteira Nacional de Ha-
bilitação expedida e a da autoridade expedidora serão 
registradas no RENACH.

 § 7º A cada condutor corresponderá um único 
registro no RENACH, agregando-se neste todas as 
informações.

 § 8º A renovação da validade da Carteira Nacional 
de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente 
será realizada após quitação de débitos constantes do 
prontuário do condutor.

 § 9º (VETADO)
 § 10. A validade da Carteira Nacional de Ha-

bilitação está condicionada ao prazo de vigência do 
exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

 § 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expe-
dida na vigência do Código anterior, será substituída 
por ocasião do vencimento do prazo para revalidação 
do exame de aptidão física e mental, ressalvados os 
casos especiais previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 121, DE 2012

Insere o art. 103-B à Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005, de forma a permitir 
a suspensão temporária do pagamento de 
débito previdenciário para aplicação dos 
recursos correspondentes em atividades 
e ações em beneficio direto da população 
afetada pela seca ou estiagem prolongada, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 

2005, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 103-B. Fica autorizada a repactu-
ação do parcelamento dos débitos previden-
ciários, por meio dos mecanismos previstos 
nesta Lei e mediante suspensão temporária, 
na forma do regulamento, para o Município 
em situação de emergência ou estado de ca-
lamidade pública em decorrência de seca ou 
estiagem prolongada.

§ 1º O previsto no caput será aplicado 
com exclusividade ao contrato com Município 
que teve a situação de emergência ou estado 
de calamidade pública reconhecidos pelo Poder 
Executivo federal nos termos da Lei nº 12.608, 
de 10 de abril de 2012, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

§ 2º O valor das parcelas vincendas, cujo 
pagamento foi adiado temporariamente, será, 
obrigatoriamente, aplicado em atividades e 
ações em benefício direto da população afe-
tada pela seca ou estiagem prolongada.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A população nordestina, em especial da região 
natural do Semi-Árido, tem suas condições de renda e 
bem-estar afetadas em decorrência do clima regional.

O clima nordestino se caracteriza por três ques-
tões: i) a extrema variabilidade temporal e espacial 
das chuvas; ii) o tipo de solo predominante no Semi-
-Árido; e iii) o elevado nível de temperatura ao longo 
de todo o ano.

A extrema variabilidade do regime das chuvas 
tem como conseqüência a ocorrência periódica das 
secas ou de estiagens prolongadas. O reflexo desta 
característica do clima nordestino é a frustração das 
safras agrícolas em geral, mas de modo muito espe-

cial, das colheitas das culturas anuais de subsistência 
do feijão, milho, arroz e mandioca.

A impermeabilidade do solo predominante no 
Semi-Árido traz como conseqüência a impossibilida-
de de formação de lençóis freáticos que possam ali-
mentar os rios nordestinos. Assim, os rios da Região 
são intermitentes e fluem apenas durante a estação 
das chuvas. Tudo isso se combina para limitar a oferta 
natural de água para a população, suas plantações e 
seus rebanhos.

Por estar localizado nos Trópicos, próximo à Li-
nha do Equador, o Nordeste desfruta de longo período 
diário de insolação e de elevado nível de temperatura. 
O efeito combinado destas duas características é a in-
tensa evaporação que afeta a disponibilidade de água 
em toda a Região. A evaporação potencial decorrente 
da insolação e da elevada temperatura é de 2.000 a 
2.200 mm/ano. Ou seja, havendo água, esta evapora-
rá, em termos potenciais, até 2 a 2,2 metros durante 
um ano. Como anualmente chove, em termos médios, 
800 mm, está caracterizada a situação de escassez 
crônica da água, característica decisiva da paisagem 
nordestina, principalmente do Semi-Árido.

Como resultado da combinação da variabilidade 
do regime de chuvas, da inexistência de rios perenes 
e da escassez crônica da água, a população nordes-
tina e suas atividades produtivas são vulneráveis à 
ocorrência das secas, tal como acontece no presente 
momento. Isso tem reflexo direto nas finanças públi-
cas municipais.

Para minorar a situação de aflição e de sofrimento 
reinante, no presente, nos sertões nordestinos, propo-
nho a criação de uma possibilidade de repactuação das 
dívidas com a Previdência Social por parte das prefei-
turas municipais, com o adiamento dos pagamentos 
durante o período em que os municípios sejam sub-
metidos às condições onde não haja a ocorrência das 
chuvas ou que estas aconteçam de modo irregular o 
suficiente para inviabilizar o desenvolvimento do ciclo 
vegetativo das plantações e das pastagens.

Em síntese, proponho a possibilidade de adia-
mento destes pagamentos e a aplicação dos cor-
respondentes recursos em atividades e ações que 
tenham impacto direto nas condições de renda e de 
bem-estar da população afetada pela seca ou estia-
gem prolongada.

Para assegurar a boa gestão pública, a execução 
desta situação particular de repactuação de dívidas 
municipais seria feita mediante a suspensão temporá-
ria dos pagamentos devidos, na forma do regulamento. 
Adicionalmente, esse adiamento dos pagamentos devi-
dos seria operado por meio dos mecanismos previstos 
em lei e que disciplinam o parcelamento do pagamen-
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to dos débitos dos municípios e de suas autarquias e 
fundações municipais relativos às contribuições para 
a Previdência Social.

Adicionalmente, minha proposta limita a aplica-
ção desta excepcionalidade ao contrato com Município 
que teve a situação de emergência ou estado de ca-
lamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo 
federal nos termos da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil. 

Apresentadas estas considerações, solicito o 
apoio de meus Pares a esta iniciativa que visa minorar 
a situação de penúria e de aflição que, no presente 
momento, atinge grandes contingentes nos sertões 
em decorrência da seca que assola o Nordeste. – Se-
nador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.

Mensagem de veto
(Regulamento)
Conversão da MPv nº 255, de 2005
Texto compilado

Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação - REPES, o Re-
gime Especial de Aquisição de Bens de Ca-
pital 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 nos 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 de-
zembro de 1996, 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 ju-
lho 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 feverei-
ro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 
e a Medida Provisória no 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 nos 
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 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 103. O parcelamento de que trata esta Lei 
será rescindido nas seguintes hipóteses: (Regulamento)

 I - inadimplemento por 3 (três) meses conse-
cutivos ou 6 (seis) meses alternados, o que primeiro 
ocorrer;

 II - inadimplemento das obrigações correntes refe-
rentes às contribuições de que trata o art. 96 desta Lei;

 III - não complementação do valor da prestação 
na forma do § 4o do art. 96 desta Lei.

 Art. 103-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.960, 
de 2009)

 Art. 104. O Poder Executivo disciplinará, em regu-
lamento, os atos necessários à execução do disposto 
nos arts. 96 a 103 desta Lei. (Regulamento)

 Parágrafo único. Os débitos referidos no caput 
deste artigo serão consolidados no âmbito da Receita 
Federal do Brasil.

 Art. 105. (VETADO)

LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012.

Vigência 
Conversão da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Institui a Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sis-
tema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação 
de sistema de informações e monitoramento 
de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o 
de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho 
de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 
de dezembro de 1996; e dá outras providências.

O Vice–Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da República Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONP-
DEC, autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres e dá outras providências. 

Parágrafo único. As definições técnicas para apli-
cação desta Lei serão estabelecidas em ato do Poder 
Executivo federal. 

Art. 2o É dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios adotar as medidas necessá-
rias à redução dos riscos de desastre. 

§ 1o As medidas previstas no caput poderão ser 
adotadas com a colaboração de entidades públicas ou 
privadas e da sociedade em geral. 

§ 2o A incerteza quanto ao risco de desastre não 
constituirá óbice para a adoção das medidas preventi-
vas e mitigadoras da situação de risco. 

CAPÍTULO II 
Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 

PNPDEC

Seção I  
Diretrizes e Objetivos 

Art. 3o A PNPDEC abrange as ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil. 

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às 
políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, 
gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvi-
mento sustentável. 

Art. 4o São diretrizes da PNPDEC: 
I - atuação articulada entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios para redução de de-
sastres e apoio às comunidades atingidas; 

II - abordagem sistêmica das ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

III - a prioridade às ações preventivas relaciona-
das à minimização de desastres; 

IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade 
de análise das ações de prevenção de desastres re-
lacionados a corpos d’água; 

V - planejamento com base em pesquisas e es-
tudos sobre áreas de risco e incidência de desastres 
no território nacional; 

VI - participação da sociedade civil. 
Art. 5o São objetivos da PNPDEC: 

I - reduzir os riscos de desastres; 
II - prestar socorro e assistência às populações 

atingidas por desastres; 
III - recuperar as áreas afetadas por desastres; 
IV - incorporar a redução do risco de desastre e 

as ações de proteção e defesa civil entre os elemen-
tos da gestão territorial e do planejamento das políti-
cas setoriais; 

V - promover a continuidade das ações de pro-
teção e defesa civil; 

VI - estimular o desenvolvimento de cidades re-
silientes e os processos sustentáveis de urbanização;

VII - promover a identificação e avaliação das 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a de-
sastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidro-
lógicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e 
outros potencialmente causadores de desastres;

IX - produzir alertas antecipados sobre a possi-
bilidade de ocorrência de desastres naturais;

X - estimular o ordenamento da ocupação do solo 
urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a 
proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos 
e da vida humana;

XI - combater a ocupação de áreas ambiental-
mente vulneráveis e de risco e promover a realocação 
da população residente nessas áreas;

XII - estimular iniciativas que resultem na desti-
nação de moradia em local seguro;

XIII - desenvolver consciência nacional acerca 
dos riscos de desastre;

XIV - orientar as comunidades a adotar compor-
tamentos adequados de prevenção e de resposta em 
situação de desastre e promover a autoproteção; e

XV - integrar informações em sistema capaz de 
subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no con-
trole dos efeitos negativos de eventos adversos sobre 
a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Seção II 
Das Competências dos Entes Federados

Art. 6o Compete à União:
I - expedir normas para implementação e execu-

ção da PNPDEC;
II - coordenar o SINPDEC, em articulação com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III - promover estudos referentes às causas e 

possibilidades de ocorrência de desastres de qual-
quer origem, sua incidência, extensão e consequência;

IV - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos 
estudos de identificação de ameaças, suscetibilida-
des, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais 
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ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação;

V - instituir e manter sistema de informações e 
monitoramento de desastres;

VI - instituir e manter cadastro nacional de mu-
nicípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

VII - instituir e manter sistema para declaração 
e reconhecimento de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública;

VIII - instituir o Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil;

IX - realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, bem como 
dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir 
alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desas-
tres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios;

X - estabelecer critérios e condições para a de-
claração e o reconhecimento de situações de emer-
gência e estado de calamidade pública;

XI - incentivar a instalação de centros universitá-
rios de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos 
multidisciplinares de ensino permanente e a distância, 
destinados à pesquisa, extensão e capacitação de 
recursos humanos, com vistas no gerenciamento e 
na execução de atividades de proteção e defesa civil;

XII - fomentar a pesquisa sobre os eventos de-
flagradores de desastres; e

XIII - apoiar a comunidade docente no desenvolvi-
mento de material didático-pedagógico relacionado ao 
desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres.

§ 1o O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 
conterá, no mínimo:

I - a identificação dos riscos de desastres nas 
regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas 
do País; e

II - as diretrizes de ação governamental de pro-
teção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em 
especial quanto à rede de monitoramento meteoroló-
gico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, 
nucleares e químicos e à produção de alertas anteci-
pados das regiões com risco de desastres.

§ 2o Os prazos para elaboração e revisão do Pla-
no Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos 
em regulamento.

Art. 7o Compete aos Estados:
I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II - coordenar as ações do SINPDEC em articu-

lação com a União e os Municípios;
III - instituir o Plano Estadual de Proteção e De-

fesa Civil;

IV - identificar e mapear as áreas de risco e rea-
lizar estudos de identificação de ameaças, suscetibili-
dades e vulnerabilidades, em articulação com a União 
e os Municípios;

V - realizar o monitoramento meteorológico, hidro-
lógico e geológico das áreas de risco, em articulação 
com a União e os Municípios;

VI - apoiar a União, quando solicitado, no reco-
nhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública;

VII - declarar, quando for o caso, estado de cala-
midade pública ou situação de emergência; e

VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municí-
pios no levantamento das áreas de risco, na elaboração 
dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta 
e de ações emergenciais.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção 
e Defesa Civil conterá, no mínimo:

I - a identificação das bacias hidrográficas com 
risco de ocorrência de desastres; e

II - as diretrizes de ação governamental de prote-
ção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no 
que se refere à implantação da rede de monitoramen-
to meteorológico, hidrológico e geológico das bacias 
com risco de desastre.

Art. 8o Compete aos Municípios:
I - executar a PNPDEC em âmbito local;
II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito 

local, em articulação com a União e os Estados;
III - incorporar as ações de proteção e defesa 

civil no planejamento municipal;
IV - identificar e mapear as áreas de risco de 

desastres;
V - promover a fiscalização das áreas de risco 

de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI - declarar situação de emergência e estado 

de calamidade pública;
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e pro-

mover, quando for o caso, a intervenção preventiva e 
a evacuação da população das áreas de alto risco ou 
das edificações vulneráveis;

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios 
para assistência à população em situação de desas-
tre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - manter a população informada sobre áreas 
de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as 
ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X - mobilizar e capacitar os radioamadores para 
atuação na ocorrência de desastre;
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XI - realizar regularmente exercícios simulados, 
conforme Plano de Contingência de Proteção e De-
fesa Civil;

XII - promover a coleta, a distribuição e o controle 
de suprimentos em situações de desastre;

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres;

XIV - manter a União e o Estado informados sobre 
a ocorrência de desastres e as atividades de proteção 
civil no Município;

XV - estimular a participação de entidades priva-
das, associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promo-
ver o treinamento de associações de voluntários para 
atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

XVI - prover solução de moradia temporária às 
famílias atingidas por desastres.

Art. 9o Compete à União, aos Estados e aos Mu-
nicípios:

I - desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consci-
ência nacional acerca dos riscos de desastre no País;

II - estimular comportamentos de prevenção ca-
pazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;

III - estimular a reorganização do setor produti-
vo e a reestruturação econômica das áreas atingidas 
por desastres;

IV - estabelecer medidas preventivas de seguran-
ça contra desastres em escolas e hospitais situados 
em áreas de risco;

V - oferecer capacitação de recursos humanos 
para as ações de proteção e defesa civil; e 

VI - fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres.

CAPÍTULO III 
Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 

SINPDEC

Seção I  
Disposições Gerais

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas enti-
dades públicas e privadas de atuação significativa na 
área de proteção e defesa civil.

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade 
contribuir no processo de planejamento, articulação, 
coordenação e execução dos programas, projetos e 
ações de proteção e defesa civil. 

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguin-
tes órgãos:

I - órgão consultivo: CONPDEC;
II - órgão central, definido em ato do Poder Exe-

cutivo federal, com a finalidade de coordenar o sistema; 
III - os órgãos regionais estaduais e municipais 

de proteção e defesa civil; e
IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de go-

verno.
Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC 

as organizações comunitárias de caráter voluntário ou 
outras entidades com atuação significativa nas ações 
locais de proteção e defesa civil.

Seção II 
Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

- CONPDEC

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integran-
te do Ministério da Integração Nacional, terá por fina-
lidades:

I - auxiliar na formulação, implementação e exe-
cução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;

II - propor normas para implementação e execu-
ção da PNPDEC;

III - expedir procedimentos para implementação, 
execução e monitoramento da PNPDEC, observado o 
disposto nesta Lei e em seu regulamento;

IV - propor procedimentos para atendimento a 
crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas 
com deficiência em situação de desastre, observada 
a legislação aplicável; e

V - acompanhar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares de proteção e defesa civil.

§ 1o A organização, a composição e o funciona-
mento do CONPDEC serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo federal.

§ 2o O CONPDEC contará com representantes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se 
representantes das comunidades atingidas por desas-
tre, e por especialistas de notório saber.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 13. Fica autorizada a criação de sistema de 
informações de monitoramento de desastres, em am-
biente informatizado, que atuará por meio de base de 
dados compartilhada entre os integrantes do SINPDEC 
visando ao oferecimento de informações atualizadas 
para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recupe-
ração em situações de desastre em todo o território 
nacional.

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem 
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priorizar a relocação de comunidades atingidas e de 
moradores de áreas de risco.

Art. 15. A União poderá manter linha de crédito 
específica, por intermédio de suas agências financeiras 
oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao 
investimento de sociedades empresariais, empresários 
individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municí-
pios atingidos por desastre que tiverem a situação de 
emergência ou o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Poder Executivo federal.

Art. 16. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo ao Município que adotar medidas voltadas ao 
aumento da oferta de terra urbanizada para utilização 
em habitação de interesse social, por meio dos institu-
tos previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. O incentivo de que trata o ca-
put compreenderá a transferência de recursos para a 
aquisição de terrenos destinados a programas de ha-
bitação de interesse social.

Art. 17. Em situações de iminência ou ocorrên-
cia de desastre, ficam os órgãos competentes auto-
rizados a transferir bens apreendidos em operações 
de combate e repressão a crimes para os órgãos de 
proteção e defesa civil.

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, conside-
ram-se agentes de proteção e defesa civil:

I - os agentes políticos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela 
direção superior dos órgãos do SINPDEC;

II - os agentes públicos responsáveis pela coor-
denação e direção de órgãos ou entidades públicas 
prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

III - os agentes públicos detentores de cargo, em-
prego ou função pública, civis ou militares, com atribui-
ções relativas à prestação ou execução dos serviços 
de proteção e defesa civil; e

IV - os agentes voluntários, vinculados a entida-
des privadas ou prestadores de serviços voluntários 
que exercem, em caráter suplementar, serviços rela-
cionados à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC ado-
tarão, no âmbito de suas competências, as medidas 
pertinentes para assegurar a profissionalização e a 
qualificação, em caráter permanente, dos agentes 
públicos referidos no inciso III.

Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal as com-
petências atribuídas nesta Lei aos Estados e aos Mu-
nicípios.

Art. 20. A ementa da Lei no 12.340, de 1o de 
dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre as transferências de recursos da 
União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a execução de ações de 
resposta e recuperação nas áreas atingidas por de-
sastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas; e dá outras providências.”

Art. 21. Os arts. 4o e 5o da Lei no 12.340, de 1o 
de dezembro de 2010, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º São obrigatórias as transferências da 
União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para a execução de ações 
de resposta e recuperação, observados os requisitos 
e procedimentos previstos nesta Lei.

§ 1o As ações de que trata o caput serão defini-
das em regulamento, e o órgão central do SINPDEC 
definirá o montante de recursos a ser transferido, me-
diante depósito em conta específica mantida pelo ente 
beneficiário em instituição financeira oficial federal, de 
acordo com sua disponibilidade orçamentária e finan-
ceira e com base nas informações obtidas perante o 
ente federativo.

§ 2o No caso de execução de ações de recupe-
ração, o ente beneficiário deverá apresentar plano de 
trabalho ao órgão central do SINPDEC no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias da ocorrência do desastre.” (NR)

“Art. 5º O órgão central do SINPDEC acompanha-
rá e fiscalizará a aplicação dos recursos transferidos 
na forma do art. 4o. 
....................................................................................

§ 2º Os entes beneficiários das transferências de 
que trata o caput deverão apresentar ao órgão central 
do SINPDEC a prestação de contas do total dos recur-
sos recebidos, na forma do regulamento. 

§ 3o Os entes beneficiários manterão, pelo pra-
zo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação 
da prestação de contas de que trata o § 2o, os docu-
mentos a ela referentes, inclusive os comprovantes 
de pagamentos efetuados com os recursos financei-
ros transferidos na forma desta Lei, ficando obrigados 
a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao órgão 
central do SINPDEC, ao Tribunal de Contas da União 
e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
federal.” (NR)

Art. 22. A Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 
2010, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
3o-A, 3o-B e 5o-A:

“Art. 3º-A. O Governo Federal instituirá cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocor-
rência de deslizamentos de grande impacto, inunda-
ções bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos, conforme regulamento.



Abril de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 14337 

§ 1o A inscrição no cadastro previsto no caput 
dar-se-á por iniciativa do Município ou mediante in-
dicação dos demais entes federados, observados os 
critérios e procedimentos previstos em regulamento.

§ 2o Os Municípios incluídos no cadastro deverão:
I - elaborar mapeamento contendo as áreas sus-

cetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande im-
pacto, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos;

II - elaborar Plano de Contingência de Proteção 
e Defesa Civil e instituir órgãos municipais de defesa 
civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - SINPDEC;

III - elaborar plano de implantação de obras e 
serviços para a redução de riscos de desastre;

IV - criar mecanismos de controle e fiscalização 
para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocor-
rência de deslizamentos de grande impacto, inunda-
ções bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos; e

V - elaborar carta geotécnica de aptidão à urba-
nização, estabelecendo diretrizes urbanísticas volta-
das para a segurança dos novos parcelamentos do 
solo e para o aproveitamento de agregados para a 
construção civil.

§ 3o A União e os Estados, no âmbito de suas 
competências, apoiarão os Municípios na efetivação 
das medidas previstas no § 2o. 

§ 4o Sem prejuízo das ações de monitoramento 
desenvolvidas pelos Estados e Municípios, o Governo 
Federal publicará, periodicamente, informações sobre 
a evolução das ocupações em áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou hidrológi-
cos correlatos nos Municípios constantes do cadastro.

§ 5o As informações de que trata o § 4o serão 
encaminhadas, para conhecimento e providências, 
aos Poderes Executivo e Legislativo dos respectivos 
Estados e Municípios e ao Ministério Público.

§ 6o O Plano de Contingência de Proteção e Defe-
sa Civil será elaborado no prazo de 1 (um) ano, sendo 
submetido a avaliação e prestação de contas anual, 
por meio de audiência pública, com ampla divulgação.”

“Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações 
em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto, inundações bruscas ou proces-
sos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município 
adotará as providências para redução do risco, dentre 
as quais, a execução de plano de contingência e de 
obras de segurança e, quando necessário, a remoção 
de edificações e o reassentamento dos ocupantes em 
local seguro.

§ 1o A efetivação da remoção somente se dará 
mediante a prévia observância dos seguintes proce-
dimentos:

I - realização de vistoria no local e elaboração 
de laudo técnico que demonstre os riscos da ocu-
pação para a integridade física dos ocupantes ou de 
terceiros; e

II - notificação da remoção aos ocupantes acom-
panhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, 
de informações sobre as alternativas oferecidas pelo 
poder público para assegurar seu direito à moradia. 

§ 2o Na hipótese de remoção de edificações, 
deverão ser adotadas medidas que impeçam a reo-
cupação da área.

§ 3o Aqueles que tiverem suas moradias remo-
vidas deverão ser abrigados, quando necessário, e 
cadastrados pelo Município para garantia de atendi-
mento habitacional em caráter definitivo, de acordo 
com os critérios dos programas públicos de habitação 
de interesse social.”

“Art. 5º-A. Constatada, a qualquer tempo, a pre-
sença de vícios nos documentos apresentados, ou a 
inexistência do estado de calamidade pública ou da 
situação de emergência declarados, o ato administra-
tivo que tenha autorizado a realização da transferência 
obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente bene-
ficiário obrigado a devolver os valores repassados, 
devidamente atualizados.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no ca-
put, ocorrendo indícios de falsificação de documentos 
pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público Estadual respec-
tivo, para adoção das providências cabíveis.”

Art. 23. É vedada a concessão de licença ou alvará 
de construção em áreas de risco indicadas como não 
edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada.

Art. 24. O inciso VI do art. 2o da Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea h: 

“Art. 2o  ..................................................
 .......................................................................

VI - ........….............................................
........................................................................

h) a exposição da população a riscos 
de desastres.

 ................................................... .” (NR).
Art. 25. O art. 41 da Lei no 10.257, de 10 

de julho de 2001, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VI: 

“Art. 41. .................................................
........................................................................

VI - incluídas no cadastro nacional de 
Municípios com áreas suscetíveis à ocorrên-
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cia de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos.

...............................................................
..............................................................” (NR)

Art. 26. A Lei no 10.257, de 10 de julho de 
2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
arts. 42-A e 42-B:

“Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, 
o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocor-
rência de deslizamentos de grande impacto, inunda-
ções bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos deverá conter:

I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação 
do solo, de modo a promover a diversidade de usos e 
a contribuir para a geração de emprego e renda;

II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hi-
drológicos correlatos;

III - planejamento de ações de intervenção pre-
ventiva e realocação de população de áreas de risco 
de desastre;

IV - medidas de drenagem urbana necessárias à 
prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e

V - diretrizes para a regularização fundiária de 
assentamentos urbanos irregulares, se houver, obser-
vadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais 
normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de 
áreas para habitação de interesse social por meio da 
demarcação de zonas especiais de interesse social e 
de outros instrumentos de política urbana, onde o uso 
habitacional for permitido.

§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de 
risco levarão em conta as cartas geotécnicas.

§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser com-
patível com as disposições insertas nos planos de re-
cursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997. 

§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às 
disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, 
observados os prazos legais. 

§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do 
art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor apro-
vado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu enca-
minhamento para aprovação pela Câmara Municipal.”

“Art. 42-B. Os Municípios que pretendam am-
pliar o seu perímetro urbano após a data de publica-
ção desta Lei deverão elaborar projeto específico que 
contenha, no mínimo:

I - demarcação do novo perímetro urbano;

II - delimitação dos trechos com restrições à ur-
banização e dos trechos sujeitos a controle especial 
em função de ameaça de desastres naturais;

III - definição de diretrizes específicas e de áreas 
que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, 
equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, de modo a promover a di-
versidade de usos e contribuir para a geração de em-
prego e renda;

V - a previsão de áreas para habitação de interes-
se social por meio da demarcação de zonas especiais 
de interesse social e de outros instrumentos de polí-
tica urbana, quando o uso habitacional for permitido; 

VI - definição de diretrizes e instrumentos espe-
cíficos para proteção ambiental e do patrimônio his-
tórico e cultural; e

VII - definição de mecanismos para garantir a 
justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes 
do processo de urbanização do território de expansão 
urbana e a recuperação para a coletividade da valori-
zação imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput 
deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e 
atender às diretrizes do plano diretor, quando houver.

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exi-
gências estabelecidas no caput, o Município ficará dis-
pensado da elaboração do projeto específico de que 
trata o caput deste artigo.

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento 
do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada 
à existência do projeto específico e deverá obedecer 
às suas disposições.”

Art. 27. O art. 12 da Lei no 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o: 

“Art. 12.  ................................................
 .......................................................................

§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado 
no prazo constante do cronograma de execução, sob 
pena de caducidade da aprovação.

§ 2o Nos Municípios inseridos no cadastro nacional 
de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a 
aprovação do projeto de que trata o caput ficará vin-
culada ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização. Vigência

§ 3o É vedada a aprovação de projeto de lotea-
mento e desmembramento em áreas de risco definidas 
como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação 
dele derivada.” (NR)
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Art. 28. O art. 3o da Lei no 8.239, de 4 de outubro 
de 1991, que regulamenta os §§ 1o e 2o do art. 143 da 
Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação 
de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o: 

“Art. 3o  ..................................................
 .......................................................................

§ 4o O Serviço Alternativo incluirá o treinamen-
to para atuação em áreas atingidas por desastre, 
em situação de emergência e estado de calamidade, 
executado de forma integrada com o órgão federal 
responsável pela implantação das ações de prote-
ção e defesa civil.

§ 5o A União articular-se-á com os Estados e o 
Distrito Federal para a execução do treinamento a que 
se refere o § 4o deste artigo.” (NR)

Art. 29. O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 7o: 

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................  

§ 7o Os currículos do ensino fundamental e mé-
dio devem incluir os princípios da proteção e defesa 
civil e a educação ambiental de forma integrada aos 
conteúdos obrigatórios.” (NR) 

Art. 30. Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 17 da 
Lei 12.340, de 1o de dezembro de 2010. 

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com exceção do disposto no § 2o do art. 
12 da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 
entrará em vigor após decorridos 2 (dois) anos da data 
de sua publicação oficial. 

Brasília, 10 de abril de 2012; 191o da Independên-
cia e 124o da República.  – MICHEL TEMER – José 
Eduardo Cardozo – Luiz Antonio Rodríguez Elias – 
Izabella Mónica Vieira Teixeira – Alexandre Navarro 
Garcia – Alexandre Cordeiro Macedo.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
11.4.2012 

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos; e de Assuntos Sociais, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 345, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata de Voto de Pesar, pelo trágico falecimento do 
servidor público Edevaldes Alves, ocorrido na tarde 
desta segunda-feira, dia 23 de abril. O Sr. Edevaldes 
trabalhou por dois anos em meu gabinete. Era um 
funcionário digno e exemplar, que foi vítima de um 
enfarte fulminante.

Justificação

É com a mais profunda tristeza que requeiro 
Voto de Pesar ao Sr. Edevaldes Alves, que por dois 
anos foi meu motorista, no Senado Federal, tendo se 
aposentado recentemente – em março deste ano. O 
Sr. Edevaldes não era apenas um excelente profissio-
nal. Também era um bom amigo e bom pai de família. 
Nasceu em São Paulo, mas foi criado em Jaraguá, 
em Goiás, cidade que tanto amava. No dia 26 de ju-
lho deste ano, ele iria completar apenas 60 anos de 
idade. Deixa a esposa, Valda Alves dos Santos, cinco 
filhos e três netos.

Rogando a Deus para que receba de braços 
abertos o Sr. Edevaldes, requeiro ao Senado da Re-
pública Voto de Pesar e de total solidariedade à família 
de tão bom amigo.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. – Sena-
dor Mário Couto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 346, DE 2012

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal, combinado com o disposto no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas ao Ministro de Estado dos Transportes cópias 
dos relatórios de fiscalização realizados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, nos tre-
chos ferroviários da Malha Sul, durante o ano de 2011.

Justificação

Considerando: 
Que os relatórios da ANTT 2010 com dados da 

ALL – Malha Sul apontam um crescimento de 28,5% 
no número de acidentes em relação a 2009;

Que a velocidade média dos trens da ALL na 
Malha Sul reduziu em 21% caindo para 17,3% km/h;
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Que esses índices negativos nos remetem para 
possíveis problemas de manutenção das linhas férreas 
e nas condições de locomotivas, vagões e dos traba-
lhadores (jornadas excessivas, falta de pessoal, etc...);

Que os acidentes ferroviários colocam em riscos 
não só os empregados da empresa, mas também toda 
a população ao longo da faixa das linhas, o patrimô-
nio público arrendado, mananciais de abastecimento 
e áreas de preservação ambiental;

Que a redução da velocidade dos trens diminui 
a capacidade de transporte da Malha Sul e, em con-
sequência, deprecia o valor da Concessão Pública e 
do Patrimônio Arrendado com prejuízos irreparáveis 
para a União.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. – Sena-
dor Roberto Requião.

(À Mesa para decisão.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 347, DE 2012

Requerimento de voto de congratu-
lação aos Ministros Carlos Ayres Britto e 
Joaquim Barbosa pela posse como Presi-
dente e Vice-Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, respectivamente.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, sejam apresentadas 
congratulações ao Ministro Ayres Britto e ao Ministro 
Joaquim Barbosa pela posse, respectivamente, como 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e Vice-Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal. 

Justificação

Tomaram posse, na última quinta-feira, como Pre-
sidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, respectivamente, o Ministro Carlos Ayres Britto e 
o Ministro Joaquim Barbosa, para o biênio 2012-2014.

Pela primeira vez, um sergipano ocupa a cadeira 
mais importante do Judiciário brasileiro – o comando 
da mais alta Corte do país e também do Conselho Na-
cional de Justiça. Sua história de vida e sua trajetória 
profissional honram o trabalho e a inteligência do povo 
de Sergipe e de todos os brasileiros que batalham por 
um país cada vez mais livre, justo e democrático.

Natural do Município de Propriá, Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto graduou-se em direito pela Fa-

culdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe 
em 1966 e passou a militar na advocacia.

Em Sergipe exerceu os cargos de Chefe do De-
partamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico do Estado - CONDESE, de 1970 a 1978; 
Consultor-Geral do Estado, de 1975 a 1979; de Procu-
rador- Geral de Justiça, entre 1983 e 1984; de Procu-
rador do Tribunal de Contas, de 1978 a 1990.

Integrou o Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - OAB, de 1993 a 1994. Participou, 
como sócio fundador, do Instituto de Defesa das Insti-
tuições Democráticas - IDID, da Associação Brasileira 
de Constitucionalistas Democratas - ABCD, do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional - IBDC, do Institu-
to Sergipano de Estudos da Constituição - ISEC e do 
Instituto Sergipano de Direito Administrativo - ISDA.

Ayres Britto é Mestre e doutor em direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/
SP e desenvolveu sua carreira acadêmica lecionando 
Direito Constitucional, Direito Administrativo e outras 
matérias em diversas instituições de ensino superior 
do País, mas especialmente da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Sergipe - UFS.

Conferencista e palestrante no Brasil e no exte-
rior, é autor de diversas obras jurídicas, entre livros de 
sua autoria, participação em obras coletivas e artigos 
publicados em periódicos especializados. É membro da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas desde 2007.

Mas não podemos nos esquecer do que profeti-
zou Aliomar Baleeiro, ministro aposentado do Supremo, 
lembrado na cerimônia de posse da última quinta-feira 
pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel: 
“desgraçado do país em que os juízes forem apenas 
juristas”.

Para nossa graça, o Ministro Ayres Britto também 
é um literato, poeta, estudioso da Filosofia e profundo 
conhecedor da alma humana. Já publicou seis livros 
de poesia e, não por um acaso, é membro da Acade-
mia Sergipana de Letras.

Com esse extenso currículo, Carlos Ayres Britto 
foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2003, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis-
tro Ilmar Galvão.

O Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, mineiro 
de Paracatu, possui uma densa qualificação acadêmi-
ca e profissional. É Doutor e Mestre em Direito Público 
pela Universidade de Paris-II (Panthéon-Assas), onde 
cumpriu extenso programa de doutoramento de 1988 a 
1992, o qual resultou na obtenção de três diplomas de 
pós-graduação. Cumpriu também o programa de Mes-
trado em Direito e Estado da Universidade de Brasília 
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(1980-82), que lhe valeu o diploma de Especialista em 
Direito e Estado por essa Universidade.

Como professor, lecionou Direito Constitucional 
e Direito Administrativo na Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e 
foi Foi Visiting Scholar (1999-2000) no Human Rights 
Institute da Columbia University School of Law, New 
York, e na University of California Los Angeles School 
of Law (2002-2003).

Conferencista no Brasil e no exterior, é autor das 
obras “La Cour Suprême dans le Système Politique 
Brésilien”, publicada na França em 1994 pela Librai-
rie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), na 
coleção “Bibliothèque Constitutionnelle et de Science 
Politique”; “Ação Afirmativa & Princípio Constitucional 
da Igualdade. O Direito como Instrumento de Transfor-
mação Social. A Experiência dos EUA”, publicado pela 
Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2001; e de inúmeros 
artigos de doutrina.

Em sua experiência profissional, o Ministro Joa-
quim Barbosa acumulou, antes de ser nomeado para 
o STF pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva, em 2003, na vaga decorrente da aposen-

tadoria do Ministro Moreira Alves, a experiência dos 

cargos de Procurador da República de 1984 a 2003, 

com atuação em Brasília (1984-1993) e no Rio de Ja-

neiro (1993-2003); Chefe da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Saúde (1985-88); Advogado do Serviço 

Federal de Processamento de Dados-SERPRO (1979-

84); Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações 

Exteriores (1976-1979), tendo servido na Embaixada 

do Brasil em Helsinki, Finlândia; e compositor gráfico 

do Centro Gráfico do Senado Federal. – Senador An-
tonio Carlos Valadares.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 

encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N° 349, DE 2012

Requeiro, com fundamento nos artigos nos 13 e 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para desempenho de representação, com

ônus para o Senado Federal, em Audiência Pú-
blica da CPMI da Violência Contra as Mulheres, cuja 
relatoria me foi confiada, a realizar-se no dia 27 de 
abril de 2012, na Assembléia Legislativa do estado de 
Minas Gerais. – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº350, DE 2012

Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Inter-
no do Senado Federal c/c o art. 14, § 2º da Resolução 
nº 1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da 
Casa, nos dias 2 a 5 de maio de 2012, com o fim de 
participar, na qualidade de membro do Parlamento do 
MERCOSUL, de reunião de Mesa Diretiva Ampliada 
da Assembléia Parlamentar Eurolatinoamericana – EU-
ROLAT, a realizar-se nos dias 3 e 4 de maio de 2012, 
na cidade de Hamburgo, Alemanha.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do 
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 28 de 
abril a 7 de maio de 2012.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. – Sena-
dor Roberto Requião.

REQUERIMENTO Nº 351, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 13, caput, com-
binado com o art. 40, ambos do Regimento Interno 
do Senado Federal, que seja considerada como de-
sempenho de missão, com ônus, a minha ausência 
dos trabalhos desta Casa no dia 25 de maio de 2012, 
quando estarei na cidade de Ji-Paraná (RO), para 
participar de reunião da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal, na forma de 
um seminário, no âmbito do Ciclo de Palestras e De-
bates daquela comissão, sobre o tema: “A importân-
cia da Introdução de Novas Tecnologias Produtivas 
e das Ações Governamentais, através dos serviços 
de Assistência Técnica e Extensão, associados ao 
Crédito, para o Desenvolvimento Sustentável do Meio 
Rural. – Senadora Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos. 

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Os Srs. Senadores Eduardo Lopes, Romero 
Jucá e Renan Calheiros enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, servidoras, servidores, 
ilustres visitantes que nos honram com as suas pre-
senças neste plenário, senhoras e senhores ouvintes 
da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, 
internautas que nos acompanham nas redes sociais.

Uma cidade, mesmo planejada, não é um con-
junto de ruas e prédios; é um organismo vivo. Está em 
constante mudança, o que não significa, necessaria-
mente, que deva perder sua identidade com a passa-
gem do tempo.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores: como certa-
mente foram informados pelos meios de comunicação, 
Brasília foi recentemente visitada por uma delegação 
da Unesco, da comissão do Patrimônio da Humanida-
de, que veio apurar as denúncias de que esta capital 
estaria sendo descaracterizada em relação ao plano 
original, pela especulação imobiliária e pelo descaso 
por parte de autoridades e moradores.

Com efeito, esta cidade pode ser considerada 
jovem – está completando 52 anos. No entanto, ela 
está inserida em uma lógica social, econômica e de-
mográfica de enorme dinamismo, de um país que, 
agrário até 1960, veio a se transformar, no decurso 
deste meio século, em um país industrial e urbano. 
Brasília não poderia permanecer imune às mudanças 
que ocorriam no País todo.

Brasília é uma cidade como qualquer outra, e 
também é única. Única, porque é a capital de um país 
singular como é o Brasil, e repositório histórico das es-
peranças de afirmação nacional desde a Conjuração 
Mineira, cujos líderes já planejavam a transferência da 
Capital para o interior.

Esse projeto foi incluído nas disposições da pri-
meira Constituição republicana, de 1891. Mais tarde, 
animou o ímpeto desenvolvimentista e de Juscelino 
Kubitschek, que deu finalmente forma à antiga aspi-
ração nacional.

Mas... não podemos nos iludir! É uma cidade 
como qualquer outra no fato simples de ser habitada 
por gente, não por andróides. E gente simplesmente 

segue ou desobedece a planos segundo conveniên-
cias mais ou menos justificáveis.

Brasília é – e só poderia ser – aquilo que se tor-
nou. Merece, por isso, cuidadosa ponderação do que 
é razoável preservar da idéia original e do que –lamen-
temos! – não funcionou.

A utopia, por exemplo, do convívio das classes 
sociais nas superquadras não poderia mesmo se rea-
lizar, em uma sociedade tão marcada pelo desnível de 
renda entre pobres e ricos. Menos ainda se considerar-
mos que, ainda quando em obras, a cidade se tornou 
a sede de uma ditadura avessa às idéias socializantes 
dos criadores da cidade e defensora de política eco-
nômica agravadora das diferenças.

Me parece, como forasteiro, que a falta desse 
equilíbrio em certas pessoas é que faz de Brasília uma 
cidade com apaixonados incondicionais e detratores 
implacáveis, mesmo 52 anos após sua fundação.

Aos que amam e aos que odeiam Brasília, é preci-
so dizer que, em suas qualidades e defeitos, ela é uma 
realidade: a Capital de fato do País, e dos brasileiros.

Somente a incompreensão a respeito de práticas 
políticas arcaicas que ainda sobrevivem, pode levar 
certos comentaristas políticos e órgãos de imprensa 
a culpar a cidade pelos desmandos de alguns parla-
mentares e administradores.

Para além da subjetividade dos amores e ódios, 
é preciso tornar esta cidade mais acolhedora, e a vida 
aqui mais humana, como a de qualquer outra, pois a 
cultura urbana brasileira, em geral, não se distingue 
muito da barbárie. É reflexão necessária neste aniver-
sário, tanto quanto em qualquer outro dia.

Parabéns, Brasília, em teu planejamento e em 
tua desordem, com todos os elogios e ressalvas que 
possam ser endereçadas a ti.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, neste momento, as mulheres repre-
sentam aproximadamente 51% da população mundial, 
tendência que parece estabilizada. No tocante a sua 
participação no setor produtivo, entretanto, as mulhe-
res encontram-se sub-representadas.

Segundo pesquisa Cenários 2020, divulgada em 
fevereiro último pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas - Sebrae, setorial de São 
Paulo, a participação feminina na População Economi-
camente Ativa - PEA cresceu de 42%, em 2000, para 
45%, em 2010, com projeções mostrando que deve 
alcançar a marca de 49%, no ano de 2020.
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Mais auspiciosos, ainda, são os números referen-
tes à participação feminina no grupo que trabalha por 
conta própria e de mulheres empregadoras, ou seja, 
mulheres que encontram no empreendedorismo o ca-
minho para seu engajamento na economia brasileira.

As trabalhadoras autônomas saltaram de 32% 
para 39%, entre 2000 e 2010, com projeção de alcan-
çar 47% em 2020. As empregadoras saíram de 30% 
para 32%, no período citado, com projeção apontando 
42% de participação, no ano 2020.

Sem dúvida nenhuma, esses dados ajudam a 
quebrar o estereótipo da mulher dona de casa, de-
pendente da renda familiar gerada pelo marido ou pai, 
Segundo os especialistas, ainda não podemos falar 
em total autonomia das mulheres, mas apontam para 
o sucesso de políticas públicas voltadas à promoção 
da igualdade de gênero.

Características tidas como tipicamente femininas 
deixaram de ser sinônimo de fraqueza para se torna-
rem desejáveis no moderno ambiente econômico. É o 
caso da maior facilidade de relacionamento interpes-
soal, fundamental para quem atua nas áreas de ser-
viço. O mesmo acontece com a maior disposição de 
transferir conhecimentos, ou de trabalhar em regime 
de cooperação em grupos, altamente valorizados na 
área corporativa,

Além disso, pela maneira como se deu a entra-
da maciça das mulheres no mercado de trabalho, com 
dupla ou tripla jornada, representada pelas obrigações 
familiares, as mulheres conseguem acumular diferentes 
responsabilidades - trabalho, filhos, marido, lar, família 
-, conseguindo relativo equilíbrio entre elas. No universo 
corporativo os homens tendem a ser mais competitivos, 
no sentido destrutivo do termo, e têm forte tendência a 
focar em apenas uma atividade ou prioridade.

Como resultado dessa diferença de comporta-
mento entre homens e mulheres, empresas lideradas 
por mulheres têm capacidade maior de atrair e reter 
talentos, conforme estudos da Organização Não-Go-
vernamental Endeavor Brasil, divulgados no início do 
ano passado. Isso é fundamental para o fortalecimento 
dos negócios, especialmente no segmento das peque-
nas e médias empresas, lembrando que são elas as 
grandes geradoras de emprego e renda.

Contudo, ainda existem restrições no acesso aos 
créditos. Segundo a Endeavor Brasil, apenas 19,2% 
das mulheres conseguiram financiamento governa-
mental para seus projetos de inovação, contra 38,5% 
dos homens, um pouco mais do dobro. Ainda assim, é 
admirável que os resultados dos empreendimentos não 

reflitam qualquer tendência de gênero, com igual taxa 
de sucesso e desempenhos econômicos semelhantes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sabido 
que o Brasil é um dos países onde o empreendedo-
rismo é mais desenvolvido. Esse é um vasto campo 
a ser ocupado pelas mulheres, especialmente no se-
tor de serviços, onde elas têm maior destaque e são 
mais valorizadas.

Na Região Norte do País, os índices de Mulhe-
res economicamente ativas é inferior aos do estudo do 
Sebrae-SP. mesmo ali, o crescimento tem sido notável.

Um dos elementos chave para essa promoção 
feminina no mercado de trabalho do Norte e no em-
preendedorísmo nessa região tem sido o aumento das 
ofertas de capacitação.

É significativa a quantidade de mulheres que de-
cide trabalhar por conta ou montar pequenas empresas 
depois de adquirirem novas habilidades em diversas 
modalidades de capacitação oferecidas pelo próprio 
Sebrae, ou por outras entidades públicas ou privadas.

Nesse sentido, são até mais cuidadosas do que 
os empreendedores masculinos, que são mais propen-
sos a entrar meio às cegas em determinados negó-
cios, sem conhecimentos prévios que se demonstram 
essenciais para o sucesso da empreitada.

Por essa razão, apoiamos as políticas públicas 
que visam fazer desaparecer a desigualdade de gê-
neros e aplaudimos as iniciativas de capacitação de 
empreendedores desenvolvidas tanto nas instituições 
federais de ensino técnico e tecnológico quanto no 
Sistema “S”, especialmente o Sebrae.

O futuro econômico do Brasil, Senhor Presidente, 
está cada vez mais apontando para a preponderância 
feminina, espelhando o que já acontece na composi-
ção populacional.

Viva a força da mulher empreendedora brasileira!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, tivemos a satisfação de participar hoje 
pela manhã do anúncio do programa dos investimentos 
para a mobilidade urbana, feito pela Presidente Dilma 
Rousseff no Palácio do Planalto. O programa anuncia-
do prevê investimentos de R$32 bilhões na construção 
de 600 quilômetros de rodovias, 200 quilômetros de 
trilhos, 381 estações e terminais e a compra de 1.060 
veículos para sistema sobre trilhos.

Os projetos contemplados pelo PAC Mobilidade 
Grandes Cidades levam em conta municípios com 
mais de 700 mil habitantes, beneficiando diretamente 
51 cidades. Gostaria de fazer um agradecimento es-
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pecial quanto a inclusão para implantar o corredor do 
primeiro trecho VLT do aeroporto ao centro de Maceió. 
São investimentos de 280 milhões de reais através de 
financiamentos e recursos do orçamento da união.

Eu e toda a bancada de Alagoas estivemos, por di-
versas vezes, encaminhando e apoiando este pleito junto 
a ministra Gleisi Hoffman e à ministra Miriam Belchior.

Por isso foi como muita alegria que recebemos hoje 
a excelente notícia da inclusão dos recursos que irão 
permitir o início das obras. O VLT, ligando o Aeroporto 
Internacional Zumbi dos Palmares ao centro de Maceió, 
vai melhorar o sistema de transporte público da capital 
alagoana, garantindo mais qualidade aos serviços e à 
indústria do turismo. A obra tem importância fundamen-
tal para o desenvolvimento do setor, sobretudo com a 
proximidade da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade 
para anunciar os senadores que irão compor a CPI 
criada na semana passada pelo Congressso Nacional.

Em nome do Bloco PMDB, PP e PV, irão inte-
grar a CPI os senadores Vital do Rego, que presidirá 
os trabalhos, além dos senadores Sérgio Souza, Ri-
cardo Ferraço, Ciro Nogueira pelo PP e Paulo Davim 
representando do PV.

Nesta CPI, boa parte das investigações foram 
conduzidas com eficiência pela Polícia Federal através 
de monitoramentos telefónicos, apreensões, quebras 
de sigilos e outras diligências. Portanto devemos estar 
vigilantes para evitar redundâncias, ganharmos tempo 
e dar as respostas que a sociedade anseia.

De outro lado, gostaria de fazer um apelo para 
que a CPI não congele a agenda legislativa. Isso é o 
que espero, já que temos importantes matérias aguar-
dando deliberação.

Quando eu presidi o Senado Federal instalei 
três CPIs de potencial insondável. Bingos, Correios 
e Mensalão. Ali o Senado cumpriu a contento suas 
duas missões: fiscalizar sem que isso neutralizasse a 
função de legislar.

Naquele biénio, entre 2005/2006, aprovamos nada 
menos que 2.853 matérias. Temos que mostrar esse 
equilíbrio e responsabiliade novamente.

Votamos até muitas matérias polémicas como 
a mini-reforma eleitoral, a política de recuperação do 
mínimo, a correção da tabela do imposto de renda, 
a super-receita, a recriação da Sudene, entre outros 
projetos relevantes.É preciso equilíbrio e maturidade. 
Essa responsabilidade nos impõe um comportamen-
to técnico, despolitizado, a fim de evitar sobressaltos 
desnecessários, a fim de manter a normalidade admi-
nistrativa e, principalmente, a rotina legislativa.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, da Contribui-
ção para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins 
- Importação incidentes sobre a importação e a 
receita de venda no mercado interno dos pro-
dutos que menciona; altera as Leis nºs 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho 
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, 
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (prove-
niente da Medida Provisória nº 549, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 11-4-12)
Relator revisor: Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-2-12)
Prazo final prorrogado: 26-4-12

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2012, que alte-
ra dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de 
dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, 9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, 
de 5 de agosto de 2011, 6.009, de 26 de de-
zembro de 1973, e 5.862, de 12 de dezembro 
de 1972; revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 
17 de dezembro de 1981; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
551, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 16-4-12)
Relatora revisora: Senadora Vanessa 

Grazziotin
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-2-12)
Prazo final prorrogado: 1º-5-12
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3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 552, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2012, que altera o art. 
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004 (considera projetos de incorporação de 
imóveis de interesse social os destinados à 
construção de unidades residenciais de valor 
comercial de até oitenta e cinco mil reais no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida; 
reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na im-
portação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de massas alimentícias clas-
sificadas na posição 19.02 da TIPI). (Prove-
niente da Medida Provisória nº 552, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19-4-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 25-2-12)
Prazo final prorrogado: 9-5-12

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 553, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa 
e da Integração Nacional, no valor global de 
quinhentos e trinta e três milhões, quinhentos 
e oitenta e um mil e setecentos reais, para os 
fins que especifica.

(Lido no Senado Federal no dia 23-4-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-3-12)
Prazo final prorrogado: 30-5-12

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 270, de 2012 - RISF 338, IV) 

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o processo e 
o julgamento colegiado em primeiro grau de 
jurisdição de crimes praticados por organiza-
ções 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), a Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359, 
de 2012, das Comissões:

– Diretora, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, oferecendo a redação do vencido;

– da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Re-
lator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável 
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos 
de subemendas que oferece; pela rejeição das 
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos venci-
dos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio 
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio 
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

7 
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 281, de 2012, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 196, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (disposições sobre rótulos 
de bebidas).

8 
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 282, de 2012, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 196, de 2007, além das 
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Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos.

9 
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 283, de 2012, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 41, de 2009; com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 168, de 2007; 163, 219, 
325, 389, 390 e 392, de 2009, por versarem 
sobre matérias correlatas (alterações na Lei 
de Falência e Recuperação de Empresas).

10 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 19 
minutos.)



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ACIR GURGACZ

Comentários sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 124, de 2011, de autoria de Sua 
Excelência, tendo em vista a discussão acerca de 
um novo pacto federativo. ...................................... 13

Aparte ao senador Pedro Taques. ................ 16 
Referência à votação do Projeto de Resolução 

do Senado nº 72, de 2012, que unifica a cobran-
ça do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). ................................................... 311

Considerações sobre a Conferência das Na-
ções Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, 
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012. ............... 313 

Comentários sobre a importância da implan-
tação de políticas públicas que mantenham os três 
pilares da sustentabilidade do País, ou seja, a esta-
bilidade econômica, a inclusão social e a proteção 
ambiental. .............................................................. 313 

Solicitação para que seja colocado em pauta, 
para votação, o Requerimento nº 277, de 2012, a 
pedido do senador Rodrigo Rollemberg. ............... 319

Registro de realização de reunião da Co-
missão de Agricultura na cidade de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia, para tratar sobre o apoio à 
cafeicultura. ........................................................... 319 

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

AÉCIO NEVES

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 65

Discussão sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 11, de 2012, que autoriza o Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo 
para o Projeto Pernambuco Sustentável ProRural 
III. ........................................................................... 196

Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2012, que altera o art. 159, da Constituição Federal 
para aumentar a entrega de recursos pela União 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal. .................................................................. 247

Requerimento nº 327, de 2012, que solicita 
informações ao Excelentíssimo ministro da Fazen-
da sobre o aumento de arrecadação proveniente 
do Decreto 7.458/2011 e dá outras providências. . 256

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1058

Requerimento nº 343, de 2012, que solicita 
destaque para a votação, em separado, de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010, de autoria de Sua Excelência. .......... 1076

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

ALFREDO NASCIMENTO

Considerações sobre os indicadores que de-
monstram os baixos índices de geração de em-
pregos no primeiro trimestre de 2012, segundo o 
Ministério do Trabalho. ........................................... 176



II

Pág. Pág.

ALOYSIO NUNES FERREIRA

Aparte ao senador Pedro Simon. ................. 32
Registro do artigo intitulado “Estados e muni-

cípios sob extorsão”, publicado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 22 de março de 2012. ....... 97 

Críticas ao mau funcionamento dos serviços 
de saúde e à falta de uma ação transformadora, por 
parte do Governo Federal, que promova mudança 
na qualidade da saúde pública do Brasil. .............. 1024 

Discussão do substitutivo, em turno suplemen-
tar, referente ao Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do Impos-
to Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). .................................................................. 1083

ALVARO DIAS

Referência à convocação de sessão, pela 
deputada Rose de Freitas, destinada à leitura do 
requerimento de instalação da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito (CMPI) de investigação 
do caso de Carlos Cachoeira. ............................... 179

Apelo à Justiça Federal do Rio de Janeiro para 
que seja encaminhada a intimação para a interpe-
lação judicial contra a afirmação feita pelo empre-
sário Fernando Cavendish, em matéria publicada 
na revista Veja, edição de 11 de maio de 2011. .... 183 

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 317
Apoio à 3ª Marcha contra a Corrupção, que 

se realizará em Brasília no dia 21 de abril de 2012, 
e à implantação da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) para investigar denúncias a Carlos 
Cachoeira. ............................................................. 321

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 809
Apoio e homenagem aos jovens que partici-

param da 3ª Marcha contra a Corrupção, realizada 
em Brasília no dia 21 de abril de 2012. ................. 809

Considerações sobre a necessidade de alte-
rações no rumo da industrialização brasileira, com 
destaque ao artigo do economista Hélio Duque, 
intitulado “Dilma e o voo da galinha”. ..................... 809

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1056

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

ANA AMÉLIA

Referência ao descompasso entre os anseios 
da sociedade e as ações do Governo Federal em 
relação à instalação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). ................................................. 33

Observações sobre a ausência da previsão 
do reajuste no orçamento da União de 2013, des-
tinado para os aposentados que recebem mais de 
um salário mínimo. ................................................ 33

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. ............ 182
Saudações pela iniciativa de convocação de 

sessão, pela deputada Rose de Freitas, destinada 
à leitura da instalação da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) que investigará denún-
cias a Carlos Cachoeira. ........................................ 184

Aparte ao senador Blairo Maggi. ................. 216
Homenagem aos 177 anos da instalação da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, co-
memorados no dia 18 de abril de 2012. ................ 219

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 309
Destaque para a convocação, pela deputada 

Rose de Freitas, de sessão destinada à instalação 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), 
a fim de investigar as supostas ações corruptas de 
Carlos Cachoeira. .................................................. 316 

Defesa da implementação, pelo Governo Fe-
deral, de lei que cria o Fundo de Catástrofe, desta-
cando outras medidas de socorro aos agricultores 
brasileiros das regiões atingidas pela seca e pelas 
enchentes, sobretudo o Nordeste. ......................... 469

Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 476
Considerações sobre o endividamento dos 

Estados e Municípios junto à União e destaque 
para a necessidade de revisão do indexador 
dessas dívidas. .................................................... 807

Requerimento nº 338, de 2012, o qual solici-
ta que seja encaminhado voto de congratulações 
à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), pelo transcurso dos 39 anos de sua fun-
dação, que ocorrerá no dia 26 de abril de 2012. ... 996 

Expectativa em relação à instalação da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para 
investigar denúncias a Carlos Cachoeira e destaque 
para a mobilização dos jovens brasileiros por meio 
das redes sociais. .................................................. 1036 

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-



III

Pág. Pág.

fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

Requerimento nº 351, de 2012, o qual solicita 
que seja considerada como desempenho de mis-
são, com ônus, a minha ausência dos trabalhos do 
Senado Federal, no dia 25 de maio de 2012, para 
participar da reunião da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal, na forma de um 
seminário, no âmbito do Ciclo de Palestras e Deba-
tes daquela comissão, sobre o tema “A importância 
da Introdução de Novas Tecnologias Produtivas e 
das Ações Governamentais, através dos serviços 
de Assistência Técnica e Extensão associados ao 
Crédito, para o Desenvolvimento Sustentável do 
Meio Rural”. ........................................................... 1135 

ANA RITA

Insatisfação com a votação do Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2012, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 219

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1066

Votação do Requerimento nº 344, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1079 

Requerimento nº 349, de 2012, que solicita 
licença para desempenho de representação com 
ônus para o Senado Federal, em Audiência Pública 
da CPMI da Violência Contra as Mulheres, a reali-
zar-se no dia 27 de abril de 2012, na Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. ................. 1135

ANGELA PORTELA

Comentários sobre o programa “Minha casa, 
minha vida”, lançado pela presidente Dilma Rous-
seff, destinado a cidades com até 50 mil habitantes, 

com destaque a cidades do interior do Estado de 
Roraima. ................................................................ 100

Registro e homenagem pela posse da mi-
nistra Cármen Lúcia Antunes Rocha no cargo de 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 
substituição ao ministro Ricardo Lewandowski. .... 175

Comentários sobre o processo de construção 
da linha de transmissão de energia partindo da cida-
de de Tucurí, Estado do Pará, percorrendo o Estado 
do Amazonas até alcançar o Estado de Roraima. .. 175

Registro do transcurso do Dia do Índio, co-
memorado no dia 19 de abril de 2012, destacando 
episódios que ocorreram com os índios brasileiros, 
com destaque aos do Estado de Roraima. ............ 445

Considerações sobre a dificuldade de reva-
lidação e reconhecimento automático de diplomas 
oriundos de cursos de instituições de ensino supe-
rior estrangeiras.   .................................................. 484

Parecer nº 409, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 340, de 2011 (nº 133/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Jornal A Verdade Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de São José, Estado de Santa 
Catarina. ................................................................ 667

Parecer nº 423, de 2012 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 461, 
de 2011 (nº 366/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rede Vivi-
dense de Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Coronel Vivida, Estado do Piauí. ............ 724

Parecer nº 426, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 27, de 2012 (nº 136/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Sociedade Sobradinho Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Sobradinho, Estado do Rio 
Grande do Sul. ....................................................... 736

Considerações sobre a pesquisa realizada 
pelo Instituto Datafolha, revelando que o governo 
da presidente Dilma Rousseff tem a aprovação da 
maioria da população brasileira. ............................ 1033

ANIBAL DINIZ

Requerimento nº 326, de 2012, que solicita 
voto de aplauso à Prefeitura Municipal de Rio Bran-



IV

Pág. Pág.

co, Estado do Acre, a qual, em razão do Projeto de 
Modernização do Sistema Público de Gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos do Município, sagrou-se 
campeã do Prêmio “Melhores Práticas em Gestão 
Local 2011/2012”. .................................................. 256

Solicitação de requerimento de voto de aplau-
so à Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do 
Acre, que implantou o Projeto de Modernização do 
Sistema Público de Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos do Município. ........................................... 313 

Cumprimentos ao prefeito da capital Rio Bran-
co, no Estado do Acre, Raimundo Angelim, por ter 
sido o campeão do prêmio Eco Cidade 2011, com 
destaque entre as Melhores Práticas em Gestão 
Local 2011/2012. ................................................... 331

Preocupações com o alerta realizado pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai), a respeito do 
risco de genocídio de índios na fronteira entre o 
Brasil e o Peru, no Estado do Acre. ....................... 331

Destaque para a importância da votação do 
Projeto de Resolução do Senado nº 72, de 2012, 
que unifica a cobrança do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos 
importados.   .......................................................... 331

Registro da reportagem do jornalista João 
Fellet, intitulada “Funai alerta para risco de geno-
cídio de índios isolados no Acre”, publicada no site 
da UOL, no dia 19 de abril de 2012. ...................... 331

Parecer nº 422, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 425, de 2011 (nº 2.871/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio FM Serra Azul Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de São Pedro do Piauí, Estado 
do Piauí. ................................................................ 720

Relato sobre a agenda cumprida por Sua Ex-
celência no Estado do Acre, com destaque à inau-
guração do complexo industrial de piscicultura do 
Município de Bujari e aos planos de governo para 
os próximos quatro anos. ...................................... 845 

Cumprimentos à presidente Dilma Rousseff 
pelo novo recorde de aprovação de seu governo 
por parte da maioria da população, segundo o jor-
nal Folha de S.Paulo, em pesquisa publicada pelo 
instituto Datafolha. ................................................. 845 

Destaque para a importância da consolidação 
do Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura no 
Estado do Amazonas, com destaque à inauguração 
da Indústria de Embutidos de Peixes no Município 
do Bujari................................................................. 1028

ANTONIO CARLOS VALADARES

Requerimento nº 303, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to do jornalista e historiador Luiz Antônio Barreto, 
ocorrido no dia 17 de abril de 2012, na cidade de 
Aracaju, no Estado de Sergipe. ............................. 9

Requerimento nº 308, de 2012, que solicita 
licença para ausentar-se dos trabalhos do Senado 
Federal entre os dias 22 e 24 de abril de 2012, em 
aditamento ao Requerimento nº 233/2012 e em 
função da mudança da data dos eventos no Parla-
mento do Mercosul para o dia 23 de abril. ............ 10

Aparte ao senador Lindbergh Farias.  .......... 68 
Parecer nº 370, de 2012 (da Comissão de As-

suntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 29, de 
2012, da presidente da República (nº 137, de abril 
de 2012, na origem), que solicita autorização do Se-
nado Federal para que seja contratada operação de 
crédito externo, com garantia da República Federa-
tiva do Brasil, no valor de até US$ 100.000.000,00 
(cem milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), entre o Estado de Pernambuco e o Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), cujos recursos serão destinados 
ao financiamento parcial do “Projeto Pernambuco 
Rural Sustentável (ProRural III)”. ........................... 104

Aparte à senadora Marta Suplicy. ................ 210
Pesar pelo falecimento do jornalista e histo-

riador do Estado de Sergipe, Luiz Antônio Barreto, 
ocorrido no dia 17 de abril de 2012. ...................... 211

Homenagem devido à posse dos ministros 
Carlos Ayres Britto e Joaquim Barbosa para os 
cargos de presidente e vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), respectivamente. .............. 1037

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1073

Requerimento nº 347, de 2012, que solicita 
voto de congratulação aos ministros Carlos Ayres 
Britto e Joaquim Barbosa pela posse como presi-
dente e vice-presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, respectivamente. .............................................. 1132

ARMANDO MONTEIRO

Parecer nº 371, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Resolução nº 72, de 2010, de iniciativa do se-
nador Romero Jucá, que estabelece alíquotas dos 
Impostos sobre Operações Relativas à Circulação 



V

Pág. Pág.

de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação, nas operações interestaduais com bens 
e mercadorias importados do exterior. .................. 112

Discussão sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 11, de 2012, que autoriza o Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo 
para o Projeto Pernambuco Sustentável ProRural 
III. ........................................................................... 196

Parecer nº 434, de 2012 (do Plenário), pelo 
não acolhimento da emenda de autoria do senador 
Aécio Neves, referente ao Projeto de Resolução do 
Senado nº 72, de 2010. ......................................... 1049  

Parecer nº 436, de 2012 (do Plenário), que 
rejeita as emendas referentes ao Projeto de Reso-
lução do Senado nº 72, de 2010. .......................... 1075

Parecer nº 439, de 2012 (do Plenário), que 
é favorável à emenda referente ao Projeto de Re-
solução do Senado nº 72, de 2010. ....................... 1088

Requerimento nº 348, de 2012, que solicita 
a realização de Sessão do Senado Federal, no dia 
29 de maio de 2012, destinada à entrega do Diplo-
ma José Emírio de Moraes aos agraciados, em sua 
terceira Premiação. ................................................ 1134

BENEDITO DE LIRA

Parecer nº 401, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 317, de 2011 (nº 2.914/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Salto, Estado de São Paulo. . 635

Parecer nº 408, de 2012 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 338, 
de 2011 (nº 127/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Notícias Brasileiras Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Matão, Estado de São Paulo. ................. 663

BLAIRO MAGGI

Aparte à senadora Kátia Abreu. ................... 187
Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 213
Comentários sobre o superávit do Estado do 

Mato Grosso, gerando recursos importantes para a 
balança comercial. ................................................. 215

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-

fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

CASILDO MALDANER

Comentários sobre a votação do Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, realizada na 
Comissão de Assuntos Econômicos, a respeito da 
unificação do Imposto Sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS). ...................................... 36

Aparte ao senador João Capiberibe. ........... 62
Aparte ao senador Luiz Henrique. ............... 169
Congratulações pelas posses da ministra Cár-

men Lúcia Antunes Rocha no cargo de presidente 
do Tribunal Superior do Eleitoral (STE) e do minis-
tro Carlos Ayres Britto à presidência do Supremo 
Tribunal Federal (STF). .......................................... 177

Comentários sobre as eleições que ocor-
rerão no País no ano de 2012 para a escolha de 
representantes para o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo dos municípios. .................................... 177 

Requerimento nº 324, de 2012, que solicita 
em adiantamento ao Requerimento nº 237, de 2012, 
na justificativa do referido requerimento à alteração 
no ano do Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2011, para Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010. ........................................................... 255 

Requerimento nº 325, de 2012, que solicita 
em adiamento ao Requerimento nº 238, de 2012, 
na justificativa do referido requerimento à alteração 
no ano do Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2011, para Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010. ........................................................... 255

Requerimento nº 336, de 2012, que solicita 
ao Excelentíssimo Senhor ministro de Estado da 
Previdência Social para que providencie, no estri-
to prazo constitucional, as informações acerca dos 
parcelamentos dos débitos previdenciários por mu-
nicípio brasileiro. .................................................... 399

Preocupação com a falta de planejamento em 
infraestrutura logística no País, sobretudo no Estado 
de Santa Catarina, com ênfase na importância do 
desenvolvimento de ferrovias. ............................... 1032

Requerimento nº 341, de 2012, o qual solicita 
que seja oficiado voto de pesar pelo falecimento do 
desembargador e presidente do Tribunal Regional 
do Estado de Santa Catarina (TRE/SC), Solon d’Eça 
Neves, ocorrido no dia 23 de abril de 2012.  ......... 1042 

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1067



VI

Pág. Pág.

CÁSSIO CUNHA LIMA

Aparte ao senador Ivo Cassol. ..................... 83

CÍCERO LUCENA

Requerimento nº 301, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
do ex-deputado estadual pelo Estado da Paraíba, 
Senhor Raimundo Onofre, que faleceu no dia 10 
de abril de 2012, bem como de condolências à 
família. ................................................................... 9

Registro da matéria intitulada “Relator pede 
processo contra Fernando Pimentel”, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição de 13 de 
março de 2012. ...................................................... 99 

Preocupações com a destinação do resíduo 
sólido no País e com a implantação do Programa 
Nacional dos Resíduos Sólidos. ............................ 311

 Parecer nº 399, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 614, de 2010 (nº 2.707/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco.  .................................................... 627

CIRO NOGUEIRA

Comentários sobre a dificuldade em que se 
encontra a região Nordeste, sobretudo o Estado do 
Piauí, em consequência da seca. .......................... 99

Parecer nº 374, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício 
“S” nº 61, de 2011, que “Submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Emmanoel 
Campelo de Souza Pereira, para compor o Conse-
lho Nacional de Justiça”. ........................................ 259

Manifestação de orgulho pela matéria publi-
cada na revista Veja, intitulada “O Piauí decola”, 
em que destaca a região Sul do Estado do Piauí 
como a fronteira agrícola de maior crescimento no 
século..................................................................... 319

Parecer nº 392, de 2012 (da Mesa do Sena-
do Federal), sobre o Requerimento de Informações 
nº 97, de 2012, que solicita ao Senhor ministro 
de Estado de Minas e Energia informações sobre 
investimentos e gestão energética no Estado do 
Amazonas. ............................................................. 423 

Parecer nº 407, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 333, de 2011 (nº 107/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Mulher Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. .... 659 

Parecer nº 414, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
360, de 2011 (nº 1.596/2009, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Meirelense de Cultura e Radiodifusão 
Comunitária para executar serviço na cidade de 
Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina. ............. 688

Parecer nº 429, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 368, de 2011 (nº 2.903/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Radiodifusão 
Novas de Paz para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itabira, Estado de Minas 
Gerais. ................................................................... 748

CRISTOVAM BUARQUE

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012 
(Complementar), que altera a Lei Complementar 
nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das 
liberações dos recursos dos Fundos de Participação 
e dá outras providências, para incorporar o IDEB 
nos critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal (FPE). ....... 797

Parecer nº 442, de 2012 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na origem), que aprova o texto do Acor-
do entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Congo, sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu-
lar, Militar, Administrativo e Técnico, assinado em 
Brasília, em 9 de setembro de 2012.  .................... 1136

CYRO MIRANDA

Registro da matéria intitulada “Triunfo des-
conhece regras básicas de edital”, publicada pelo 
jornal Folha de S.Paulo, edição de 9 de fevereiro 
de 2012. ................................................................. 96

Parecer nº 424, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 



VII

Pág. Pág.

nº 23, de 2012 (nº 90/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para explora servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande 
do Sul. .................................................................... 728

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1059

DELCÍDIO AMARAL

Requerimento nº 318, de 2012, o qual, a res-
peito do Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2011, 
que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, para dispor sobre a instalação de assentos 
especiais para pessoas obesas nos locais que 
menciona”, solicita que seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), além das comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, para 
que possa ser analisado o impacto econômico do 
acréscimo proposto................................................ 93

Parecer nº 397, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 450, de 2006 (nº 2.229/2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Atalaia da Última 
Hora para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Campo Grande, Estado do Mato 
Grosso do Sul. ....................................................... 619

Parecer nº 398, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 373, de 2007 (nº 263/2007, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sistema Sul Matogrossense de Radio-
difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Ponta Porã, 
Estado de Mato Grosso do Sul. ............................. 623

EDUARDO AMORIM

Requerimento nº 302, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to do historiador Luiz Antônio Barreto, ocorrido no 
dia 17 de abril de 2012, na cidade de Aracaju, no 
Estado de Sergipe. ................................................ 9

Requerimento nº 305, de 2012, que solicita 
o encaminhamento de voto de congratulações ao 
Município de Lagarto, Estado de Sergipe, pela pas-

sagem dos seus 132 anos de emancipação política, 
que ocorrerá no dia 20 de abril de 2012. ............... 9

Requerimento nº 306, de 2012, que solicita o 
encaminhamento de voto de congratulações à Uni-
versidade Tiradentes (Unit), no Estado de Sergipe, 
pela passagem dos 50 anos de sua fundação, que 
ocorrerá no dia 21 de abril de 2012. ...................... 9

Congratulações pela posse do ministro Car-
los Ayres Britto, do Estado de Sergipe, como novo 
presidente do Supremo Tribunal Federal. .............. 80

Manifestação de pesar pelo falecimento do 
jornalista e historiador do Estado de Sergipe, Luiz 
Antônio Barreto, ocorrido no dia 17 de abril de 
2012. ...................................................................... 80 

Homenagem à Universidade Tiradentes (Unit), 
pela sua trajetória de desenvolvimento para o Es-
tado de Sergipe. .................................................... 228

Lamentos pela situação precária da mater-
nidade pública no Brasil, destacando as péssimas 
condições de trabalho à que são submetidos os 
profissionais de saúde. .......................................... 228 

Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2012, 
que estabelece o direito de renúncia à prescrição 
penal. ..................................................................... 245

Homenagem à cidade de Lagarto, no Estado 
de Sergipe, pelo transcurso dos seus 132 anos de 
fundação, celebrados no dia 20 de abril de 2012. . 444

EDUARDO BRAGA

Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. ....... 40
Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 42
Parecer nº 372, de 2012 (da Comissão de As-

suntos Econômicos), sobre o Projeto de Resolução 
nº 72, de 2010, de iniciativa do senador Romero 
Jucá, que estabelece alíquotas dos Impostos sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas 
operações interestaduais com bens e mercadorias 
importados do exterior. .......................................... 118

Homenagem ao jornal A Crítica, pelo trans-
curso dos seus 63 anos de fundação na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, celebrados no dia 
19 de abril de 2012. ............................................... 325

Destaque para a importância da política, ins-
taurada pelo Governo Federal, de redução dos juros 
no Brasil, os chamados spreads. ........................... 325

Requerimento nº 334, de 2012, que solicita 
voto de congratulações ao jornal A Crítica, pelos 
63 anos de sua fundação na cidade de Manaus, 
Estado do Amazonas. ............................................ 328



VIII

Pág. Pág.

Parecer nº 435, de 2012 (do Plenário), que 
rejeita a emenda de autoria do senador Aécio Ne-
ves, referente ao Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010. ...................................................... 1049

Parecer nº 437, de 2012 (do Plenário), que 
rejeita as emendas referentes ao Projeto de Reso-
lução do Senado nº 72, de 2010. .......................... 1076

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do Requerimento nº 344, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1079

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1079

Discussão do substitutivo, em turno suplemen-
tar, referente ao Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do Impos-
to Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). .................................................................. 1084

Parecer nº 440, de 2012 (do Plenário), que 
é favorável à emenda referente ao Projeto de Re-
solução do Senado nº 72, de 2010. ....................... 1088

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

EDUARDO LOPES

Comentários sobre o projeto de lei, de auto-
ria de Sua Excelência, que estipula multa às cons-
trutoras devido a atrasos na entrega de imóveis ao 
consumidor. ........................................................... 222

Apelo ao ministro da Justiça para que pro-
mova a nomeação de um novo membro para o 
cargo de presidente da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). ......................................................... 222

Considerações sobre projeto que será votado 
na Comissão de Direitos Humanos, que concede 
passe livre às pessoas portadoras de deficiência 
no sistema de transporte coletivo interestadual. ... 305

Homenagem à cidade de Brasília, que, no 
dia 21 de abril de 2012, celebrará seus 52 anos de 
existência. .............................................................. 305

Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2012, que 
altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir a dedução de despesa com 
nutricionista, professor de educação física e com 
academias de ginástica da base de cálculo do im-
posto de renda da pessoa física. ........................... 392

Parecer nº 427, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 28, de 2012 (nº 161/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária São Judas Tadeu para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ibiassucê, Estado da Bahia.  ................. 740

Homenagem pelo transcurso dos 52 anos de 
fundação da cidade de Brasília. ............................ 1150

EDUARDO SUPLICY

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 73
Comentários sobre a rejeição, pela Comissão 

de Constituição e Justiça, do parecer do senador Be-
nedito de Lira e do voto em separado do senador Ri-
cardo Ferraço, referentes à reforma administrativa. .. 180

Aparte ao senador Ricardo Ferraço. ............ 227
Lamentos pela rejeição, por parte da Co-

missão de Constituição e Justiça, do parecer do 
senador Benedito de Lira e do voto em separado 
do senador Ricardo Ferraço, referentes à reforma 
administrativa. ........................................................ 318

Registro de requerimento, de autoria de Sua 
Excelência, para que seja consultada a Comissão de 
Assuntos Econômicos para averiguar informações 
acerca das matérias que tratam sobre a incidência 
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). ................................................... 318

EUNÍCIO OLIVEIRA

Parecer nº 415, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 363, de 2011 (nº 2.320/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Cachoeira do Arari, Estado do Pará.  .... 692

FLEXA RIBEIRO

Registro da matéria intitulada “Eles sempre 
querem mais”, publicada pela revista Veja, edição 
de 22 de fevereiro de 2012. ................................... 96



IX

Pág. Pág.

Requerimento nº 323, de 2012, que solicita a 
realização de sessão especial, no mês de novembro, 
destinada a comemorar os 200 anos de imigração 
chinesa no Brasil. .................................................. 254

Parecer nº 425, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 24, de 2012 (nº 106/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade de Radiodifusão Indepen-
dente de Cruz Alta Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul. ......... 732

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

FRANCISCO DORNELLES

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012 
(Complementar), que altera a Lei Complementar nº 
62, de 28 de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de julho 
de 1992, para estabelecer os critérios de rateio do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal (FPE). ....................................................... 2

Homenagem à atriz Abigail Izquierdo Ferreira, 
conhecida como Bibi Ferreira, que comemora seus 
90 anos de vida no ano de 2012.  ......................... 78

Parecer nº 375, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 5, de 2012 (nº 1.831/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas 
do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, define a jurisdição e dá ou-
tras providências. ................................................... 263

GIM ARGELLO

Observação sobre a entrega de assinaturas 
a favor da instalação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do caso de Carlos Cachoeira. ....... 60

Parecer nº 420, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 384, de 2011 (nº 86/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao Sistema de Comunicação Professor 
Walter Alencar Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Teresina, Estado do Piauí.  ............................... 712

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo da emenda e da su-
bemenda, em turno suplementar, referente ao Pro-
jeto de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que 
unifica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

HUMBERTO COSTA

Discussão sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 11, de 2012, que autoriza o Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo 
para o Projeto Pernambuco Sustentável ProRural 
III. ........................................................................... 196

Considerações acerca do trabalho realiza-
do pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), sobre a violência contra a mulher, cuja re-
latora é a senadora Ana Rita. ................................ 221

INÁCIO ARRUDA

Requerimento nº 310, de 2012, o qual solicita 
que seja considerada como desempenho de missão 
parlamentar oficial do Senado Federal, no exterior, 
a participação de Sua Excelência na sessão prepa-
ratória para a votação das mudanças no Regimento 
Interno do Parlamento do Mercosul, no dia 23 de 
abril de 2012, em Montevidéu, no Uruguai. ........... 45 

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 71
Referência ao Projeto de Resolução do Sena-

do nº 72, de 2010, que, embora vise à proteção da 
indústria brasileira, prejudica o Estado do Espírito 
Santo...................................................................... 89 

Homenagem ao ex-governador do Estado do 
Ceará, Waldemar Alcântara. .................................. 89

Apoio à decisão do Governo Federal na ins-
tauração de uma política de redução dos juros no 
Brasil, os chamados spreads. ................................ 89

Parecer nº 376, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2012 (nº 1.828/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas 



X

Pág. Pág.

do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região e dá outras providências. .. 267

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1074

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

IVO CASSOL

Apoio ao Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010, que dispõe sobre o incentivo tributário 
a produtos importados, que regula o Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 81

Projeto de Lei do Senado nº 101, de 2012, 
que altera a Lei nº 10.408, de 8 de novembro de 
2000, para dispor sobre a forma de prestação de 
atendimento prioritário. .......................................... 48 

Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2012, 
que altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 
1969, que institui normas básicas sobre alimentos, 
para permitir a reutilização de alimentos preparados, 
para fins de doação.  ............................................. 48 

Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2012, que 
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para assegurar que somente profissionais 
qualificados em educação física possam ministrar 
os conteúdos desse componente curricular. ......... 49

Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2012, 
que acrescenta o art. 17-A na Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, para determinar que as contas 
de depósito à vista mantidas em constituições in-
tegrantes do Sistema Financeiro Nacional serão 
remuneradas, tendo por base seu saldo médio 
mensal. .................................................................. 50

Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2012, 
que altera o § 1º do art. 841 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para determinar que a notificação, 
no processo trabalhista, seja feita diretamente ao 
reclamado. ............................................................. 56

Satisfação pela posse da nova reitora da Uni-
versidade Federal de Rondônia (Unir), professora 
Maria Berenice Tourinho.  ...................................... 372

Parecer nº 417, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 371, de 2011 (nº 2.920/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-

missão à Fundação de Apoio e Desenvolvimento 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe/JF) para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Juiz de Fora, Estado 
de Minas. ............................................................... 700

Parecer nº 418, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 373, de 2011 (nº 2.923/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Valparaíso Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Valparaíso, Estado de São Paulo. ......... 704

Parecer nº 431, de 2012 (da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 456, 
de 2011 (nº 3.025/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Lageado de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Santarém, Estado do Pará. .................... 756

JARBAS VASCONCELOS

Considerações sobre o debate e os problemas 
em torno da desindustrialização do Brasil associada 
à questão cambial. ................................................. 839

JAYME CAMPOS

Registro da solenidade no Palácio Paiaguás, 
Estado do Mato Grosso, onde foram assinados alguns 
convênios que beneficiarão 13 cidades mato-grossen-
ses, propiciando investimentos em infraestrutura. .... 17 

Observação sobre a protocolação legislativa 
de autoria de Sua Excelência, que institui o Fundo 
Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas. ......... 68

Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2012, 
que institui o Fundo Nacional de Amparo a Mulhe-
res Agredidas (FNAMA) e dá outras providências. 70 

Comemoração pelo compromisso assumido 
pelo ministro da Educação para autorização do cur-
so de Medicina na Universidade de Várzea Grande 
(Univag), no Estado do Mato Grosso. .................... 212

Considerações sobre a estagnação no setor 
econômico da cidade de Várzea Grande, no Estado 
do Mato Grosso. .................................................... 212 

Aparte ao senador Blairo Maggi. ................. 217

JOÃO CAPIBERIBE

Comentários sobre a apresentação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 76, de 2012, de autoria 



XI

Pág. Pág.

de Sua Excelência, que regulamenta o direito dos 
consumidores de serem informados acerca de tri-
butos e impostos sobre bens e serviços. ............... 60

Comentários a respeito do crescimento de-
mográfico da população indígena no Estado do 
Amapá.  ................................................................. 371

Aparte ao senador Paulo Paim. ................... 232
Considerações sobre a notícia publicada no 

Consultor Jurídico, no dia 18 de abril de 2012, inti-
tulada “Receita Fantasiosa – PSB questiona lei de 
orçamento público no Amapá no Supremo Tribunal 
Federal”.................................................................. 240

JOÃO RIBEIRO

Aparte ao senador Acir Gurgacz. ................. 13
Parecer nº 384, de 2012 (da Mesa do Se-

nado Federal), sobre o Requerimento nº 1.578, 
de 2011, de autoria da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, que solicita informações ao 
ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário 
sobre assentamentos no Município de Buritis, 
Estado de Rondônia. ............................................ 416 

Parecer nº 385, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 1.586, de 2011, 
da senadora Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao ministro de Estado da Saúde a respeito 
do número de mulheres brasileiras afetadas pelo 
câncer de mama. ................................................... 417

Parecer nº 386, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 1.587, de 2011, 
da senadora Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao ministro de Estado de Saúde informa-
ções referentes aos altos índices de câncer de colo 
de útero constatados no Estado do Amazonas. .... 418

Parecer nº 387, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 130, de 2012, 
do senador Aécio Neves, que solicita informações 
ao ministro de Estado da Educação a respeito da 
construção, instalação e operação de creches no 
País. ....................................................................... 419

Parecer nº 388, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 150, de 2012, 
em que a senadora Vanessa Grazziotin solicita in-
formações ao Excelentíssimo ministro da Justiça 
sobre os contratos realizados entre indígenas da 
Amazônia e empresas estrangeiras. ..................... 420

Parecer nº 389, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 156, de 2012, 
em que a senadora Vanessa Grazziotin solicita 
informações ao ministro do Meio Ambiente sobre 
contratos realizados entre indígenas da Amazônia 
e empresas estrangeiras. ...................................... 421

Parecer nº 402, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 322, de 2011 (nº 2.991/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à R & V Comunicação Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Mococa, Estado de São 
Paulo.  ................................................................... 639

JOÃO VICENTE CLAUDINO

Parecer nº 390, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 1.562, de 2011, 
do senador Alvaro Dias, que solicita informações 
ao Excelentíssimo ministro da Educação sobre o 
vazamento de questões do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), de 2011. ............................ 421

Parecer nº 391, de 2012 (da Mesa do Sena-
do Federal), sobre o Requerimento nº 71, de 2012, 
do senador Alvaro Dias, que solicita informações 
ao Senhor ministro de Estado da Defesa sobre o 
Programa Antártico Brasileiro (Proantar). .............. 422

JORGE VIANA

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 66
Apresentação de requerimentos que solicitam 

voto de aplauso ao sertanista José Carlos dos Reis 
Meirelles e à Comissão Pró-Índio, pelo exemplo de 
dedicação na defesa dos povos indígenas. ........... 71

Solicitação de esclarecimentos ao ministro de 
Minas e Energia, Edison Lobão, sobre a situação 
de crise no fornecimento de energia na cidade de 
Rio Branco, no Estado do Acre. ............................. 71

Requerimento nº 314, de 2012, que solicita 
informações ao Excelentíssimo Senhor ministro de 
Estado de Minas e Energia sobre a situação atual 
do fornecimento, tarifas e investimentos em energia 
no Estado do Acre. ................................................ 76 

Requerimento nº 315, de 2012, que solicita 
voto de aplauso ao sertanista José Carlos dos Reis 
Meirelles por uma vida inteira dedicada a causa da 
proteção e defesa da vida e cultura dos povos indí-
genas em território brasileiro. ................................ 77

Requerimento nº 316, de 2012, que solicita 
voto de aplauso à Comissão Pró-Índio do Acre, 
instituição criada em fevereiro de 1979, pelo seu 
exemplo de trabalho na defesa da cidadania dos 
povos indígenas nas diversas áreas: educação, 
saúde, cultura e meio ambiente. ............................ 77

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. ............ 181



XII

Pág. Pág.

JOSÉ AGRIPINO

Registro da convocação, pela deputada Rose 
de Freitas, de sessão a ser realizada no Congres-
so Nacional, para a leitura da instalação oficial da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
de investigação do caso de Carlos Cachoeira....... 179

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

JOSÉ PIMENTEL

Requerimento nº 304, de 2012, que solicita 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 469, de 2011, e do Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) nº 634, de 2011, por versarem sobre a 
mesma matéria. ..................................................... 9

Requerimento nº 309, de 2012, que solicita 
a tramitação conjunta da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 2, de 2012, e da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 9, de 2009, por 
versarem sobre a mesma matéria. ........................ 10

Requerimento nº 320, de 2012, que solicita 
urgência para o Projeto de Resolução do Senado nº 
72, de 2010, que “estabelece alíquotas do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
nas operações interestaduais com bens e merca-
dorias importados do exterior”. .............................. 190 

Requerimento nº 321, de 2012, que solicita 
urgência para o Projeto de Resolução do Senado 
nº 11, de 2012, advindo da Mensagem nº 29, de 
2012, que “propõe ao Senado Federal, que seja 
autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, com a garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$ 100.000.000,00 
(sem milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, entre o Estado de Pernam-
buco e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), em apoio ao Projeto 

Pernambuco Sustentável ProRural III (Pernambuco 
Rural Economic Inclusion Project)”. ....................... 194

Requerimento nº 329, de 2012, que solicita 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
nº 576, de 2009, e do Projeto de Lei do Senado nº 
3, de 2011, por versarem sobre a mesma matéria. 
Senador José Pimentel. ......................................... 258

Parecer nº 432, de 2012 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 30, 
de 2012 (nº 140/2012, na Casa de origem), de ini-
ciativa da presidente da República, que propõe ao 
Senado Federal que seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, com a garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o Estado 
do Piauí e o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de prin-
cipal, destinada a financiar o Programa de Desen-
volvimento Sustentável do Piauí. ........................... 996

Requerimento nº 342, de 2012, que solicita 
preferência para a apreciação, na Ordem do Dia, do 
Projeto de Resolução do Senado nº 72, de 2010. . 1046

KÁTIA ABREU

Requerimento nº 307, de 2012, que solicita à 
ministra de Estado do Meio Ambiente informações 
sobre a quantidade de Unidade de Conservação 
no Estado do Tocantins. ......................................... 9

Registro da parceria entre o Ministério da 
Agricultura e os produtores rurais, acontecimento 
realizado na Confederação Nacional da Agricultura, 
no dia 18 de abril de 2012. .................................... 186 

Considerações acerca dos impactos das de-
marcações de terras indígenas sobre a produção 
agropecuária nacional, destacando o problema 
de recentes invasões a fazendas, por parte dos 
índios. .................................................................... 186 

LÍDICE DA MATA

Parecer nº 419, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 382, de 2011 (nº 3.075/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Educativa de Balneário Gaivota para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina.  ..... 708 

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-



XIII

Pág. Pág.

fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

LINDBERGH FARIAS

Apoio ao debate sobre o Projeto de Resolu-
ção do Senado nº 72, de 2010, que dispõe sobre 
o incentivo tributário a produtos importados, bem 
como destaque à importância da discussão sobre 
um novo pacto federativo. ...................................... 64

Defesa do adiamento da votação do Proje-
to de Resolução do Senado nº 72, de 2012, que 
unifica a cobrança do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) como forma de 
debate sobre o pacto federativo. ............................ 307

Parecer nº 378, de 2012 (da Comissão de Assun-
tos Econômicos), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 71, de 2011, que disciplina o pagamento da ajuda 
de custo dos membros do Congresso Nacional. ........ 400

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1071

LÚCIA VÂNIA

Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2012, 
que altera os arts. 40, 55 e 99 e acrescenta o art. 
98-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1999, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências, 
para prever, nas contratações que envolverem a 
execução de obras e serviços de engenharia, a 
obrigação do contrato de fornecer ao órgão ou en-
tidade contratante, aos órgãos de controle interno e 
externo e ao Ministério Público os correspondentes 
estágios dos cronogramas físico e financeiro, e dá 
outras providências. ............................................... 953

Requerimento nº 337, de 2012, o qual solicita 
que sejam apresentadas congratulações à Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
pelos 39 anos de sua criação. ............................... 995

Discussão do Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 (do Plenário). ... 1069

LUIZ HENRIQUE

Requerimento nº 311, de 2012, que solicita 
autorização para ausentar-se do País, no período 

de 22 a 24 de abril de 2012, com vistas a partici-
par, como membro do Parlamento do Mercosul, da 
reunião mensal daquele Parlamento, que será rea-
lizada no dia 23 de abril de 2012, em Montevidéu, 
no Uruguai. ............................................................ 45

Aparte ao senador Paulo Bauer. .................. 166
Apelo em favor do Estado de Santa Catarina 

em virtude da votação do Projeto de Resolução 
do Senado nº 72, de 2010, que unifica a cobran-
ça do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). ................................................ 168

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1055

Requerimento nº 344, de 2012, que solicita 
destaque para a votação, em separado, da Emenda 
de Plenário nº 3, de 2012, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, de autoria 
de Sua Excelência. ................................................ 1076

MAGNO MALTA

Insatisfação com a votação do Projeto de Re-
solução do Senado nº 72, de 2010, que regula o Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), prejudicando o Estado do Espírito Santo. 87 

Comentário sobre o caso do diplomata ira-
niano acusado de pedofilia no Brasil. .................... 89 

Discussão do Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 (do Plenário). ... 1061

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

MARIA DO CARMO ALVES

Parecer nº 373, de 2012 (da Comissão Direto-
ra), que dá a redação final do Projeto de Resolução 
nº 11, de 2012. ...................................................... 197 



XIV

Pág. Pág.

Observações sobre o relatório realizado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta 
falhas nas medidas de combate às drogas, de-
vido à incompetência e ao desleixo do governo 
brasileiro. ............................................................... 486

MÁRIO COUTO

Comentários sobre a instalação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investi-
gar o caso de Carlos Cachoeira, bem como críticas 
ao Partido dos Trabalhadores (PT), por instaurar a 
corrupção no País. ................................................. 57 

Críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), 
por prováveis envolvimentos em esquemas de 
corrupção. ............................................................. 200

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1068

Requerimento nº 345, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
do servidor público Edevaldes Alves, ocorrido no 
dia 23 de abril de 2012. ......................................... 1131

MARTA SUPLICY

Comentários sobre a situação da mobilidade 
urbana no Brasil, evidenciando que o Poder Público 
tem priorizado o transporte individual em detrimento 
do coletivo. ............................................................. 207

Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2012 
(Complementar), que altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal), para incluir as transferências voluntárias 
relativas a ações de combate à violência contra a 
mulher entre aquelas que não são passíveis de 
restrição. ................................................................ 399

Parecer nº 380, de 2012 (da Mesa do Sena-
do Federal), sobre o Requerimento nº 81, de 2012, 
do senador João Vicente Claudino, que solicita in-
formações ao ministro de Estado da Educação a 
respeito dos programas “Mais Educação” e “Saúde 
na Escola”, no Estado do Piauí. ............................ 410

MOZARILDO CAVALCANTI

Defesa do sistema de governo bicameral 
e destaque à importância do Senado Federal no 
Brasil. ..................................................................... 21 

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 34

Congratulações à postura da presidente Dilma 
Rousseff, ao discurso do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso e à mobilização da população 
brasileira, que se manifestam contra a corrupção. 170

Registro da matéria intitulada “Dilma esta-
beleceu “padrão contra a corrupção”, diz Hillary 
Clinton”, publicada no jornal Valor Econômico, na 
edição de 18 de abril de 2012, entre outras. ......... 170

Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 213
Homenagem ao Dia do Índio e ao Dia do 

Exército Brasileiro, comemorados no dia 18 de abril 
de 2012. ................................................................. 285

Registro da matéria intitulada “Entre 1991 e 
2012, população indígena se expandiu de 34,5% 
para 80,5% dos municípios do país”, publicada 
no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), edição de 18 de abril de 2012, 
e outras. ................................................................ 285 

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 309
Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 324
Encaminhamento de requerimento que soli-

cita voto de aplauso e de louvor ao jornal A Crítica, 
Estado do Amazonas, pelo transcurso de seus 63 
anos. ...................................................................... 377

Requerimento nº 335, de 2012, que solicita 
voto de aplauso e louvor ao jornal A Crítica, da ci-
dade de Manaus, pelo transcurso dos 63 anos de 
sua criação. ........................................................... 378

Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. ..... 450
Críticas aos serviços prestados pelas ope-

radoras de telefonia e à falta de fiscalização por 
parte da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) no Estado de Roraima. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. ............................................................. 452

Homenagem pelo transcurso de aniversário 
do Grande Oriente do Brasil, que completa 190 anos 
de existência, comemorados em junho de 2012, do 
Estado de Santa Catarina, pelos seus 62 anos e 
do Distrito, pelos seus 41 anos, ambos celebrados 
em abril de 2012. ................................................... 811

Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 834
Aparte ao senador Anibal Diniz. .................. 847
Aparte ao senador Pedro Taques. ................ 870
Comentários sobre a audiência pública reali-

zada na Comissão de Assuntos Sociais, na qual se 
debateu a necessidade da presença dos médicos 
nos municípios brasileiros...................................... 1005

Registro da matéria intitulada “Brasil tem 455 
cidades sem médicos, diz OMS; veja lista”, publi-
cada no jornal Folha de S.Paulo, na edição de 24 
de novembro de 2008. ........................................... 1005



XV

Pág. Pág.

PAULO BAUER

Insatisfação com a votação do Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que regu-
la o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), prejudicando o Estado de Santa 
Catarina. ................................................................ 165

Aparte ao senador Luiz Henrique. ............... 170
Discussão do Projeto de Resolução do Se-

nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1054

PAULO DAVIM

Lamentos pela pesquisa realizada pela Se-
cretaria Nacional de Direitos Humanos (SDH), di-
vulgando que o Estado do Rio Grande do Norte 
tem o maior índice brasileiro de exploração sexual 
infanto-juvenil. ........................................................ 63

Apoio à mobilização dos farmacêuticos em 
defesa da redução da carga horária de trabalho 
para 30 horas semanais. ....................................... 184

Registro do Fórum Ibero-Americano de En-
tidades Médicas, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 
março de 2012, na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina. ................................................. 184 

Requerimento nº 333, de 2012, que solicita 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
nº 165, de 2010, e do Projeto de Lei do Senado nº 
79, de 2011, por tratarem de temas correlatos.  .... 258

Preocupações com o elevado nível de aci-
dentes de trânsito no Brasil devido aos excessos 
na ingestão de bebidas alcoólicas. ........................ 335

Referência à publicação da Agência Nacional 
de Saúde, em que estabelece prazo para o aten-
dimento de pacientes pelas operadoras de planos 
de saúde. ............................................................... 335 

PAULO PAIM

Referência ao projeto, apresentado por Sua 
Excelência, que regulamenta o Fundo de Universa-
lização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 
determinando que pelo menos 30% dos recursos 
a ele destinados sejam aplicados em educação. .. 17

Comentário sobre documento expedido pelo 
Ministério Público do Trabalho, no Estado de Santa 
Catarina, endereçado às Centrais Elétricas Brasi-
leiras, que determina a suspensão da implantação 
da nova política de operação da Eletrosul. ............ 17

Registro do Dia Mundial do Hemofílico, cele-
brado no dia 17 de abril de 2012. .......................... 80

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. ............ 182 
Apresentação do Projeto de Lei do Senado 

nº 299, de 2007, de autoria de Sua Excelência, 
que fixa em trinta anos o prazo prescricional para 
o exercício da pretensão dos correntistas de obter 
a correção de valores de depósitos de qualquer 
natureza. ................................................................ 230 

Destaque para o fórum Os Direitos das Pes-
soas com Autismo, ocorrido na cidade de São Le-
opoldo, Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 14 
e 15 de abril de 2012. ............................................ 230

Registro da 12ª Festa Nacional do Chimarrão 
(Fenachim), a ser realizada nos dias 3 a 13 de maio 
de 2012, na cidade de Venâncio Aires, no Estado 
do Rio Grande do Sul. ........................................... 230

Destaque para o Supremo Tribunal Federal 
(STF), por ser favorável aos aposentados e pensio-
nistas quanto à questão da “desaposentação” e ao 
combate ao fator previdenciário. ............................ 230

Registro da recepção, no gabinete de Sua 
Excelência, da Frente Nacional em Defesa dos 
Territórios Quilombolas, em que foi apresentado 
documento referente à regulamentação das terras 
quilombolas. ........................................................... 230

Parecer nº 393, de 2012 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2011, 
da senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras pro-
vidências, para conceder aos portadores de xero-
derma pigmentoso a isenção de carência para a 
concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez. ................................................................ 425

Parecer nº 394, de 2012 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 553, de 2011, da senadora Lúcia Vânia, que 
altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dis-
põe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para conceder aos 
portadores de xeroderma pigmentoso a isenção 
de carência para a concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. .................................. 428

Parecer nº 412, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 347, de 2011 (nº 181/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural e Radiodifusora Comunitária 
de Buritizeiro (MG) para executar serviço de radio-



XVI

Pág. Pág.

difusão comunitária na cidade de Buritizeiro, Estado 
de Minas Gerais.  ................................................... 680 

Homenagem à Universidade de Brasília 
(UnB), pelo transcurso de seus 50 anos de funda-
ção. ........................................................................ 800

Apelo para que seja aprovada a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 153, de 2003, que dispõe 
sobre a regularização da carreira de procurador 
municipal. ............................................................... 800

Comentários sobre a apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013. ..................................... 800

Agradecimentos à Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul pelo convite para a visita às 
instalações do Instituto do Cérebro do Rio Grande 
do Sul, que se realizará no dia 7 de maio de 2012, 
com destaque à preocupação dessa instituição com 
as ciências da saúde. ............................................ 1000

Defesa da revalidação e do reconhecimen-
to automático de diplomas oriundos de cursos de 
instituições de ensino estrangeiras de reconhecida 
excelência acadêmica. .......................................... 1000

PEDRO SIMON

Apoio à 3ª Marcha contra a Corrupção e a 
Impunidade, organizada pela população por meio 
das redes sociais, que se realizará no dia 21 de 
abril de 2012. ......................................................... 31

Homenagem às posses da ministra Cármen 
Lúcia Rocha à presidência do Tribunal Superior do 
Eleitoral (TSE) e do ministro Carlos Ayres Britto à 
presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). .. 480

Comentários sobre a implantação da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para 
investigar denúncias a Carlos Cachoeira. ............. 480

Considerações sobre a instalação da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que 
investigará supostas práticas criminosas de Carlos 
Cachoeira. ............................................................. 1025

PEDRO TAQUES

Destaque para a necessidade de investigação 
por meio de uma Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI). ................................................... 14

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 34
Projeto de lei do Senado nº 105, de 2012, 

que acrescenta parágrafo único ao art. 835 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
prevendo a possibilidade de exoneração da fiança 
na hipótese de alteração no quadro social da pessoa 

jurídica afiançada, independentemente do término 
do prazo contratual. ............................................... 50

Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2012, 
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para dispor que os dirigentes sindicais so-
mente poderão ser releitos para um único período 
subsequente. ......................................................... 51

Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2012, 
que altera o caput do art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 
de dezembro de 1974, para dispor que os danos 
cobertos pelo Seguro Obrigatório por Danos Pes-
soais causados por veículos automotores de via 
terrestre (DPVAT) abrangem os danos à saúde do 
nascituro. ............................................................... 52

Considerações sobre a pesquisa Segurança 
no Brasil, realizada pelo Ministério da Justiça, na 
qual foi divulgado alto índice de homicídios no País 
ao longo dos últimos 30 anos. ............................... 203

Parecer nº 396, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 12, de 2012 (nº 1.806/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas 
do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região (MT). ................................ 439

Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 835
Críticas à atitude dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Cezar Peluzo e Joaquim Bar-
bosa devido ao embate de acusações entre si. .... 869

Apoio à instalação da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) para investigar denúncias 
a Carlos Cachoeira. ............................................... 869

Destaque para a análise do anteprojeto do 
Código Penal, de autoria da Comissão Especial de 
Juristas, que trata sobre o crime de enriquecimento 
ilícito no Brasil. ....................................................... 869 

Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2012, que 
altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 
(Plano Nacional de Viação), com as alterações reali-
zadas pela Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011, 
para incluir na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Nacional o trecho da Rodovia 
MT-473 situado entre o Entroncamento com a BR-
174 em Pontes e Lacerda e o Entroncamento com 
a MT-265. ............................................................... 918

Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2012, 
que acrescenta os arts. 190-A a 190-D à Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente), para prever a possibilidade 
de ingresso de assistente do Ministério Público em 
todos os termos do procedimento de apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente. ................. 943



XVII

Pág. Pág.

RANDOLFE RODRIGUES

Requerimento nº 322, de 2012, que solicita a 
retirada do Requerimento nº 47, de 2012, de autoria 
de Sua Excelência. ................................................ 199

Parecer nº 377, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 9, de 2012 (nº 1.835/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas 
do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região e dá outras providências. .. 272

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1064

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

RENAN CALHEIROS

Parecer nº 395, de 2012 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o senador Clésio de An-
drade, que altera o art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para criar o Tribunal 
Regional Federal da 6º Região, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais.  ........................................................ 434

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1080

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 

de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

Satisfação pelo anúncio realizado pela presi-
dente Dilma Rousseff, sobre o programa de investi-
mentos para a mobilidade urbana, que beneficiará 
diversas regiões do Brasil. ..................................... 1151

RICARDO FERRAÇO

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 67 
Homenagem ao jornal Folha do Espírito San-

to, que completa, no mês de abril, 15 anos de fun-
dação. .................................................................... 225

Parecer nº 404, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 327, de 2011 (nº 3.060/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Fundação Frei Rogério para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Curitibanos, Estado de Santa 
Catarina.  ............................................................... 647

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1062

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do Requerimento nº 344, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1079

Discussão do substitutivo, em turno suplemen-
tar, referente ao Projeto de Resolução do Senado 
nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do Impos-
to Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). .................................................................. 1085

ROBERTO REQUIÃO

Comentários sobre matérias, publicadas pela 
imprensa, que reproduzem e-mails entre o grupo 
do Carlos Cachoeira e personalidades do Estado 



XVIII

Pág. Pág.

do Paraná, tais como o governador Carlos Alberto 
Richa. ..................................................................... 284 

Comentários sobre as denúncias a Carlos 
Cachoeira e suas repercussões no Estado do 
Paraná. .................................................................. 472

Requerimento nº 346, de 2012, que solicita 
ao ministro de Estado dos Transportes cópias dos 
relatórios de fiscalização realizados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nos 
trechos ferroviários da Malha Sul durante o ano de 
2011. ...................................................................... 1131

Requerimento nº 350, de 2012, que solicita 
licença dos trabalhos do Senado Federal, nos dias 
2 a 5 de maio de 2012, com o fim de participar, na 
qualidade de membro do Parlamento do Mercosul, 
de reunião de Mesa Diretiva Ampliada da Assem-
bleia Parlamentar Eurolatinoamericana (Eurolat), 
a realizar-se nos dias 3 e 4 de maio de 2012, na 
cidade de Hamburgo, na Alemanha. ..................... 1135

RODRIGO ROLLEMBERG

Discussão sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 11, de 2012, que autoriza o Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo 
para o Projeto Pernambuco Sustentável ProRural 
III. ........................................................................... 196

Apelo ao Governo do Distrito Federal para 
que apresente uma alternativa para as reivindica-
ções dos professores, que se encontram em greve, 
objetivando a reestruturação do plano de carreira. 330

Homenagem pelo transcurso dos 52 anos de 
fundação da cidade de Brasília, no dia 21 de abril 
de 2012, com destaque para as medidas adminis-
trativas que precisam ser implementadas na capital 
federal. ................................................................... 448

Parecer nº 403, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 324, de 2011 (nº 3.006/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Lírio dos Vales 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de 
São Paulo. ............................................................. 643

Parecer nº 411, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
345, de 2011 (nº 174/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Difusão Comunitária Auta de Souza 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do 
Norte. ..................................................................... 676

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

ROMERO JUCÁ

Registro do Plano Brasil Maior, lançado pela 
presidente Dilma, que visa à desoneração tributá-
ria, e referência à apresentação de 180 emendas 
à Medida Provisória nº 563, de 2012, da qual Sua 
Excelência é relator. .............................................. 204

Registro de reunião com a direção do con-
sórcio que ganhou a concessão para a construção 
de linhas de transmissão de energia elétrica entre 
as cidades de Manaus, Estado do Amazonas, e de 
Boa Vista, Estado de Roraima. .............................. 204 

Destaque para as transformações importantes 
na economia e nos indicadores sociais do País, con-
ciliando crescimento econômico, desenvolvimento 
sustentável e redução das desigualdades. ............ 278

Apelo a diversos órgãos do Governo Federal 
para que sejam tomadas providências necessárias 
a fim de diminuir as consequências das chuvas pre-
vistas para o Estado de Roraima. .......................... 835

Comentários sobre a importância da redução 
da taxa de juros para a economia do País. ........... 835

Registro das matérias intituladas “Previsão é 
inverno em Roraima”, publicada pelo jornal Folha 
de Boa Vista, edição de 9 de abril de 2012, e “BC 
reduz taxa para 9%, e juro é o menor da história”, 
publicada pela Folha de S.Paulo, edição de 19 de 
abril de 2012. ......................................................... 835

Homenagem à Universidade de Brasília 
(UnB), pelo transcurso de seus 50 anos de funda-
ção. ........................................................................ 871

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1075

Parecer nº 443, de 2012 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 
324/2011, na origem), que aprova o texto do Trata-
do de Extradição entre a República Federativa do 
Brasil e a República da Índia, celebrado em Brasília, 
em 16 de abril de 2008.  ........................................ 1141

Apoio às políticas públicas que visam a ex-
tinguir a desigualdade de gênero e à inserção das 
mulheres no setor produtivo brasileiro. .................. 1150



XIX

Pág. Pág.

SÉRGIO PETECÃO

Aparte ao senador Jorge Viana. .................. 74
Aparte ao senador Blairo Maggi. ................. 217
Apelo ao Senado Federal para maior agilidade 

na tramitação do projeto de lei que modifica o fuso 
horário no Estado do Acre. .................................... 220

SÉRGIO SOUZA

Registro da participação de Sua Excelência, 
a convite do ministro da Agricultura, na 22ª Reu-
nião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul, 
realizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na 
Bolívia, nos dias 16 e 17 de abril de 2012. ............ 283

Parecer nº 413, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 354, de 2011 (nº 254/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à União Social do Jardim Santana e Adjacências 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. .... 684

Parecer nº 416, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 366, de 2011 (nº 2.822/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Educadora de Taió Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Taió, Estado de Santa 
Catarina. ................................................................ 696

Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2012, 
que altera os arts. 4º, 9º e 47 da Lei nº 8.245, de 18 
de outubro de 1991 (Lei de Locação dos Imóveis 
Urbanos), a fim de possibilitar o desenvolvimento 
da locação por iniciativa do locador, antes do tér-
mino de duração do contrato. ................................ 994

Discussão do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 72, de 2010, que unifica a cobrança do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), e das Emendas nºs 2 e 3, de 2012 
(do Plenário). ......................................................... 1072

Parecer nº 444, de 2012 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2012 (nº 
2.841/2010, na origem), que aprova o Regulamento 
do Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul (FAF 
Mercosul), adotado pela Decisão CMC nº 06/09, 
aprovada durante a XXXVII Reunião Ordinária do 
Conselho do Mercado Comum (CMC), em Assun-
ção, em 23 de julho de 2009.................................. 1146

VALDIR RAUPP

Satisfação com a decisão do presidente José 
Sarney de instruir uma comissão a fim de discutir 
e aperfeiçoar o pacto federativo brasileiro. ............ 92 

Requerimento nº 319, de 2012, que solicita 
a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 
nº 279, de 2012, de autoria de Sua Excelência. .... 165

Considerações sobre o atraso da transposição 
dos servidores do ex-território federal do Estado de 
Roraima. ................................................................ 189 

Requerimento nº 330, que solicita a retirada, 
em caráter definitivo, do Requerimento nº 275, de 
2012, de autoria de Sua Excelência. ..................... 258

Congratulações pelas posses da ministra 
Cármen Lúcia Rocha à presidência do Tribunal Su-
perior do Eleitoral (TSE) e do ministro Carlos Ayres 
Britto à presidência do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Homenagem a Brasília, pelos seus 52 anos 
de fundação. .......................................................... 478

Comentários sobre o 4º Relatório Mundial so-
bre Desenvolvimento de Recursos Hídricos, lançado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) no 6º 
Fórum Mundial da Água, ocorrido em Marselha, na 
França, entre os dias 12 e 17 de março de 2012. . 478

Parecer nº 400, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 309, de 2011 (nº 2.856/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Cultura de Bariri Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Bariri, Estado de São 
Paulo.  .................................................................... 631

Parecer nº 406, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
331, de 2011 (nº 3.097/2010), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Imprensa 
S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo.  ........................................... 655 

Parecer nº 421, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 414, de 2011 (nº 94/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Nacional, Cultural e Assis-
tencial de Pinheiro (Fecap) para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.  ....... 716

Comentários sobre as consequências da bu-
rocracia no Brasil, em diversos setores. ................ 830



XX

Pág. Pág.

VANESSA GRAZZIOTIN

Considerações sobre a divulgação de pesqui-
sa, realizada pelo Ministério do Trabalho, que iden-
tificou a desaceleração da geração de empregos 
no Brasil, devido ao fraco desempenho da indústria 
brasileira. ............................................................... 39

Considerações sobre a aprovação do Proje-
to de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que 
dispõe acerca do incentivo tributário a produtos 
importados. ............................................................ 39 

Requerimento nº 312, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de congratulações e aplau-
sos à TV Ufam (Universidade Federal do Amazonas) 
pelos seus 7 anos de fundação, comemorados no 
dia 14 de abril de 2012, bem como seja encami-
nhado o referido voto à Magnífica reitora da Ufam, 
professora Márcia Perales Mendes da Silva.   ....... 46

Requerimento nº 313, de 2012, que solicita 
ao Senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) informações sobre o 
processo acelerado de queda nos índices de pro-
dução industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM), 
percebidos, principalmente, nos setores de alimen-
tos e bebidas, mais especificamente o setor de re-
frigerantes, e na produção de condicionadores de 
ar. ........................................................................... 46

Requerimento nº 317, de 2012, que solicita a 
inserção em ata de voto de aplausos pelos 40 anos 
da Guerrilha do Araguaia, comemorado no dia 12 
de março de 2012, bem como seja encaminhado 
o referido voto ao presidente Nacional do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), Renato Rabelo. ..... 93

Homenagem ao jornal A Crítica, do Estado 
do Amazonas, que celebrará 63 anos de fundação 
no dia 19 de abril de 2012. .................................... 167

Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2012, 
que altera o arts. 4º e 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para permitir a dedução, em 
dobro, da base de cálculo do imposto de renda da 
pessoa física, de encargo por dependente acome-
tido das doenças que especifica. ........................... 241

Requerimento nº 328, de 2012, que solici-
ta a inserção em ata de voto de congratulações e 
aplausos ao jornal A Crítica, pelos seus 63 anos 
de existência, comemorados no dia 19 de abril de 
2012. ...................................................................... 257

Requerimento nº 331, de 2012, que solicita 
ao ministro de Estado da Fazenda, no âmbito da 
Receita Federal, a retirada do Requerimento de 
Informações nº 294, de 2012, com o objetivo de 
instruir a Proposta de Emenda à Constituição nº 
123, de 2011. ......................................................... 258 

Requerimento nº 332, de 2012, que solicita 
ao ministro de Estado do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior a retirada do Requerimento 
de Informações nº 295, de 2012, sobre importação 
de CD-R (CD virgem) e DVD-R, com o objetivo de 
instruir a Proposta de Emenda à Constituição nº 
123, de 2011. ......................................................... 258

Proposta de Emenda á Constituição nº 20, de 
2012, que altera o art. 37 da Constituição Federal 
para estabelecer restrições à contratação de ser-
vidores públicos. .................................................... 380 

Destaque para as medidas adotadas pelo 
Governo Federal e pelo governo do Estado do Ama-
zonas em auxílio às vítimas da enchente na região 
Amazônica. ............................................................ 1003 

Parecer nº 433, de 2012 (da Comissão Direto-
ra), que dá a redação final do Projeto de Resolução 
do Senado nº 12, de 2012. .................................... 1043

Congratulações pelo aniversário do presidente 
do Senado Federal, José Sarney, comemorado no 
dia 24 de abril de 2012. ......................................... 1045 

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

VITAL DO RÊGO

Parecer nº 405, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 330, de 2011 (nº 3.074/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Radiodifusão 
de São João do Sul (SC) para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina. ............................. 651 

Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2012, 
que altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
para determinar que o licenciamento de obras de 
infraestrutura de telecomunicações seja compe-
tência da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), independentemente de outras jurisdições 
normativas. ............................................................ 947

Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2012, que 
acrescenta o § 12 ao art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, 
para exigir exame médico anual dos condutores de 



XXI

Pág. Pág.

transporte de cargas ou passageiros e dá outras 
providências. .......................................................... 1121

Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2012, 
que insere o art. 103-B à Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, de forma a permitir a suspensão 
temporária do pagamento de débito previdenciário 
para aplicação dos recursos correspondentes em 
atividades e ações em benefício direto da popula-
ção afetada pela seca ou estiagem prolongada e 
dá outras previdências. .......................................... 1123

WALDEMIR MOKA

Aparte ao senador Wellington Dias. ............. 43
Parecer nº 379, de 2012 (da Comissão Dire-

tora), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, 
de 2011, que disciplina o pagamento da ajuda de 
custo dos membros do Congresso Nacional. ........ 404

Parecer nº 381, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 1.362, de 2011, 
do senador Jorge Viana, que solicita informações ao 
Excelentíssimo Senhor ministro da Defesa sobre as 
obras no Aeroporto Internacional de Rio Branco. .. 415

Parecer nº 382, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 1.377, de 2011, 
do senador Jorge Viana, que solicita informações 
ao Excelentíssimo Senhor ministro-chefe da Secre-
taria de Aviação Civil da Presidência da República 
sobre as obras no Aeroporto Internacional de Rio 
Branco.................................................................... 415

Parecer nº 383, de 2012 (da Mesa do Senado 
Federal), sobre o Requerimento nº 133, de 2012, 
do senador Alvaro Dias, que solicita informações ao 
ministro de Estado do Esporte sobre o Caderno de 
Encargos da Copa do Mundo Fifa 2014 e o envio 
de cópia do documento.......................................... 416

Considerações sobre o projeto de Mobilidade 
Urbana, que trata sobre investimentos que beneficia-
rão diversas regiões do Brasil, sobretudo a cidade 
de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do 
Sul. ......................................................................... 1035

Aparte à senadora Ana Amélia. ................... 1037

WALTER PINHEIRO

Comentários acerca da resistência dos ban-
cos privados em aderir à política de redução de 
juros deflagrada pelo Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica. ............................................................ 85

Referência ao resultado da coleta de assina-
turas para a instalação da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI). ..................................... 85 

Registro da relevância da aprovação do Pro-
jeto de Resolução do Senado nº 72, de 2012, que 
trata sobre a cobrança do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos 
importados.  ........................................................... 375

Apreensão com a seca que atinge a região 
Nordeste.  .............................................................. 375

Parecer nº 410, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
342, de 2011 (nº 143/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária, Cultural e de Comunicação 
Social Guglielmo Marconi para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Venha Ver, 
Estado do Rio Grande do Norte. ........................... 671

Parecer nº 428, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 34, de 2012 (nº 360/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Onésimo Nogueira para executar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Corrente, Estado do Piauí. .................... 744

Parecer nº 430, de 2012 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 388, de 2011 (nº 1.826/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Prisma Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul. .... 752

Votação do Requerimento nº 343, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1077

Votação do Requerimento nº 344, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1079

Votação do substitutivo referente ao Projeto 
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que uni-
fica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1079

Votação do substitutivo da Emenda e da Su-
bemenda, em turno suplementar, referente ao Pro-
jeto de Resolução do Senado nº 72, de 2010, que 
unifica a cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). ............................ 1089

Votação, em globo, da Emenda nº 1 (de Ple-
nário) e da subemenda, referente ao Projeto de 



XXII

Pág. Pág.

Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica 
a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). .................................. 1091

WELLINGTON DIAS

Apoio à aprovação do Projeto de Resolução 
do Senado nº 72, de 2010, que dispõe acerca do 
incentivo tributário a produtos importados, redução 
de juros e controle do câmbio. ............................... 42

Aparte ao senador Ciro Nogueira. ............... 320
Satisfação pelos dados divulgados pela Se-

cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República, que apontam a redução da miséria 
no Estado do Piauí, no período de 2003 a 2009. .. 322

Homenagem pelo transcurso do Dia do Índio, 
comemorado no dia 19 de abril de 2012, destacan-
do a história das populações indígenas do Estado 
do Piauí. Senador Wellington Dias. ....................... 322

Homenagem à cidade de Brasília, pelo trans-
curso dos seus 52 anos de fundação, celebrados 
no dia 21 de abril de 2012. .................................... 474

Comentários sobre a Mensagem nº 30, de 
2012, que trata sobre o contrato de empréstimo 
entre o Estado do Piauí e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). .................................... 474

Destaque para medidas que precisam ser im-
plementadas para socorrer os agricultores brasileiros 
das regiões atingidas pela seca e pelas enchentes, 
sobretudo o Estado do Piauí. ................................ 474

Aparte ao senador Paulo Paim. ................... 803
Homenagem ao Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que com-
pleta, no mês de abril, 40 anos de existência. ....... 832

Satisfação com os alunos da Universidade 
Estadual do Piauí (Uespi) e da Universidade Fede-
ral do Piauí (UFPI) pela qualidade do desempenho 
no curso de Direito. ................................................ 832 

Solicitação para a votação do requerimento 
de urgência sobre a Mensagem nº 30, de 2012, 
acerca da autorização para o financiamento do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
ao Estado do Piauí. ............................................... 1028

Requerimento nº 339, de 2012, que solicita 
urgência para o Projeto de Resolução do Senado nº 
12, de 2012, advindo da Mensagem nº 30, de 2012, 
que “propõe ao Senado Federal que seja autoriza-
da a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), de principal, entre o Estado do Piauí 
e o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), em apoio ao Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Piauí”. ............... 1030

Requerimento nº 340, de 2012, que soli-
cita voto de aplauso à Diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção Piauí, por ocasião 
da comemoração dos 80 anos de criação dessa 
Seccional. .............................................................. 1042 

Considerações sobre a importância do con-
trato de financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) com o Estado do Piauí. .... 1044

Comentários sobre o Plano Nacional de Mo-
bilidade Urbana, que trata sobre os investimentos 
que beneficiarão diversas regiões do Brasil, sobre-
tudo a capital Teresina, no Estado do Piauí. .......... 1045 

ZEZÉ PERRELLA

Votação do Requerimento nº 344, de 2012, 
que solicita destaque para a votação de emenda 
referente ao Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, que unifica a cobrança do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ..... 1079


	Botão1: 
	P2: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 2    
	LNormal: 


	P3: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     3
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P4: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 4    
	LNormal: 


	P5: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     5
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P6: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 6    
	LNormal: 


	P7: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     7
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P8: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 8    
	LNormal: 


	P9: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     9
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P10: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 10    
	LNormal: 


	P11: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     11
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P12: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 12    
	LNormal: 


	P13: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     13
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P14: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 14    
	LNormal: 


	P15: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     15
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P16: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 16    
	LNormal: 


	P17: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     17
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P18: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 18    
	LNormal: 


	P19: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     19
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P20: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 20    
	LNormal: 


	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 22    
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 24    
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 26    
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 28    
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 30    
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 32    
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 34    
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 36    
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 38    
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 40    
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 42    
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 44    
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 46    
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 48    
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 50    
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 52    
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 56    
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 58    
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 60    
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 62    
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 64    
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2012
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 




