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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 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, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 384, DE 2012

Requer, nos termos do disposto no art. 255, II, c, 
12, do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 28, de 2008, seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Econômicos além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição.

Justificação

O Projeto de Lei nº 28, de 2008, que altera o De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), para instituir a licença 
para capacitação profissional tramita na Comissão de 
Assuntos Sociais em decisão terminativa.

O Projeto trata da qualificação profissional do 
trabalhador brasileiro e seus efeitos na produtividade 
da economia do país vê-se inserida na competência 
da Comissão de Assuntos Econômicos.

De forma que pelas repercussões que o projeto 
pode acarretar, requeiro aos meus pares a justa apre-
ciação do projeto pela CAE, nos termos do art. 99 do 
RISF. – Senador Francisco Dornelles.

REQUERIMENTO Nº 385, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 279, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o 
exame do Projeto de Lei da Câmara nº 117, 
de 2006 que “Regula o exercício profissio-
nal de Geofísico e altera a Lei nº 4.076, de 
23 de junho de 1962”, pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Justificação

Para justificação do presente Requerimento, trago à 
colação, excertos do artigo Natureza jurídica dos conse-
lhos e ordens de fiscalização profissional, de autoria 
da Advogada Letícia Junger de Castro Ribeiro Soares:

“ .............................................................

Autarquias são entidades constituídas para 
execução de atividades inerentes ao Estado. Po-
demos dizer que são extensão do Estado, vez que 
este delega funções para serem executadas por 
aquelas, funções que deveriam ser executadas 
pelo próprio Estado. São as auxiliares mediatas.

 ..............................................................

Cabe à União a fiscalização das profis-
sões, contudo esta delega tal função às enti-
dades de fiscalização por meio de lei federal. 
O artigo 21 de nossa Constituição Federal 
dispõe sobre a competência da União para 
“organizar, manter e executar a inspeção do 
trabalho”. Inspeção aqui deve ser considerada 
em sentido amplo. A competência estabelecida 
no art. 21, XXIV, é delegada às entidades de 
fiscalização do exercício profissional.

 ..............................................................
Exercem poder de polícia administrativa 

sobre os membros de determinada categoria 
profissional, apurando situações contrárias 
às normas, aplicando, se necessário, a pena-
lidade cabível.

Cabe a estas entidades, além de defen-
der a sociedade, impedir que ocorra o exer-
cício ilegal da profissão, tanto por aquele que 
possua habilitação, mas não segue a conduta 
estabelecida, tanto para o leigo que exerce 
alguma profissão cujo exercício dependa de 
habilitação.” (*)

Temos, assim, diante do exposto, que a matéria 
tem assento na nossa Carta Constitucional, o que se 
afigura imperiosa a audiência da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania – CCJ com vistas a emis-
são de parecer abalizado sobre a constitucionalidade 
e juridicidade do mencionado projeto.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2012. – Sena-
dor Cyro Miranda, PSDB – GO.

(*) SOARES, Letícia Junger de Castro Ribeiro. Natureza jurídica dos 
conselhos e ordens de fiscalização profissional. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 11, n. 1211, 25 out. 2006. Disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/9083>. Acesso em: 11 abr. 2012.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 386, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do 
PLS nº 350, de 2011, de minha autoria, que “Altera a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), para tipificar e estabelecer 
penas contra o abuso bancário”.

Sala das Sessões, de abril de 2012. – Senador 
Vital do Rêgo.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência defere o requerimento 
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 126, DE 2012 

Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor 
sobre a obrigatoriedade de avaliação, acredi-
tação e certificação da qualidade de hospitais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 39-A:

“Art. 39-A. Os serviços hospitalares de 
qualquer natureza, públicos ou privados, vin-
culados ou não ao Sistema Único de Saúde, 
serão submetidos a processo periódico de ava-
liação, acreditação e certificação da qualidade.

§ 1º Serão estabelecidos, em regulamen-
to, os modelos, as metodologias de avaliação, 
os indicadores e os padrões de qualidade ad-
mitidos, assim como os critérios para a habili-
tação de prestadores de serviços de avaliação, 
acreditação e certificação da qualidade .

§ 2º Por determinação da autoridade sa-
nitária, e em face do risco oferecido à popu-
lação, o processo de avaliação, acreditação e 
certificação da qualidade de que trata o caput 
será estendido para outros serviços de saúde.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor trezentos e ses-
senta dias após a data de sua publicação.

Justificação

A grande conquista do Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi a universalização da atenção à saúde no País, 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

No entanto, o principal desafio que ainda permanece 
é a melhoria da qualidade da assistência, notadamen-
te da assistência hospitalar. Nesse aspecto, o setor de 
saúde suplementar, apesar de atender um número bem 
inferior de pessoas, também padece do mesmo problema.

No setor saúde, a introdução de práticas de avalia-
ção e de melhoria da qualidade aconteceu tardiamente, 
seguindo a reboque de setores econômicos ligados à 
produção industrial, advinda de empresas japonesas 
e americanas. Porém, em face dos crescentes custos 
e do incremento da complexidade científica e tecnoló-
gica da atenção à saúde, em especial nos países de-

senvolvidos, foi dado um forte impulso para a geração 
de estudos e pesquisas nessa área.

O primeiro país a desenvolver um sistema consis-
tente de melhoria da qualidade hospitalar foi os Estados 
Unidos da América, berço da acreditação hospitalar 
com o Programa de Padronização Hospitalar, elabora-
do pelo Colégio Americano de Cirurgiões, em meados 
de 1924, e da Joint Comission of Accreditation of 
Hospitals (JCAHO), na década de 1950.

No Brasil, o setor saúde vem trabalhando com 
avaliação hospitalar desde a década de 1970, sem que, 
no entanto, houvesse tido impacto significativo sobre a 
qualidade dos serviços. A década de 1990, por sua vez, 
é marcada pela introdução do termo acreditação hospi-
talar no País, com o desenvolvimento de instrumento de 
avaliação hospitalar inspirado em padrões preconizados 
pela Organização Pan-Americana da Saúde. Diferentes 
grupos foram envolvidos nessa discussão, culminando 
com a formação da Organização Nacional de Acredita-
ção (ONA), em 1998, uma organização de direito privado, 
responsável pelo desenvolvimento, aplicação e acompa-
nhamento de normas para o processo de acreditação.

A acreditação é um processo de avaliação ex-
terna, de caráter voluntário, por meio do qual uma 
organização, em geral não governamental, avalia pe-
riodicamente um serviço de saúde para verificar a sua 
conformidade com um conjunto de padrões previamente 
estabelecidos e divulgados, concebidos para melhorar 
a qualidade do cuidado ao paciente. Os padrões po-
dem ser mínimos ou mais exigentes, definindo níveis 
crescentes de qualificação.

No Brasil, existem, atualmente, diferentes inicia-
tivas de avaliação externa da qualidade: normas ISO 
(International Organization for Standardization, em 
inglês), Prêmio Nacional de Qualidade, acreditação, 
metodologia Balanced Scorecard, auditoria médica, 
entre várias outras. Nesse cenário, a ONA desenvolve 
um trabalho integrador, de unificação das diversas ini-
ciativas de avaliação da qualidade em saúde.

Por essas razões, apresentamos o presente pro-
jeto de lei, no sentido de tornar obrigatória, aos hospi-
tais públicos e privados, a adoção de alguma modali-
dade de avaliação externa e de processo de melhoria 
da qualidade da atenção à saúde. Tal processo deve 
ter a capacidade de evidenciar a conformidade do 
hospital com padrões de qualidade predeterminados 
e de gerar algum tipo de certificação, que torne essa 
conformidade visível ao usuário de serviços de saúde.

Optamos, propositalmente, por não determinar 
qual o processo a ser adotado, vez que existem dife-
rentes caminhos que podem ser trilhados na busca 
da melhoria da qualidade. Ademais, não é necessário 
que esse processo seja governamental, a exemplo do 
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que ocorre em alguns países, mas é necessário algum 
grau de impulso, intervenção e coercitividade estatais.

Por fim, vislumbramos que os hospitais devem ser 
apenas os primeiros a serem alcançados por esses pro-
cessos, e que outros serviços de saúde devem segui-los, 
a exemplo dos laboratórios de análises clínicas, dos ser-
viços hemoterápicos e dos serviços de diagnóstico por 
imagem, entre vários outros. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Mensagem de veto 
Regulamento

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39. (Vetado).
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade 

do Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los 
como patrimônio da Seguridade Social.

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior 
serão inventariados com todos os seus acessórios, 
equipamentos e outros

§ 7º (Vetado).
§ 8º O acesso aos serviços de informática e ba-

ses de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e 
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 
será assegurado às Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte 
ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia 
informatizada das contas e a disseminação de estatís-
ticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 127, DE 2012 

Modifica o inciso XI do art. 10 da Lei 
nº 7.783, de 28 de junho de 1989, para in-

cluir todas as atividades bancárias no rol 
de serviços ou atividades essenciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XI do art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 

de junho de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 ..................................................
 ..............................................................
XI – serviços bancários de qualquer natu-

reza, bem como os inerentes à sua finalidade, 
especialmente o atendimento ao público.” (NR)

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

Justificação

Submetemos à análise dos nobres pares o pre-
sente projeto de lei que visa modificar o art. 10 da Lei 
nº 7.783 de 28 de junho de 1989 para incluir dentre os 
serviços ou atividades fundamentais todos os serviços 
bancários – em vez de unicamente a compensação 
bancária, como no texto atual, e, consequentemente, 
garantindo-lhes atendimento mesmo na ocorrência de 
movimento grevista da categoria bancária ou de servi-
ços auxiliares como segurança e vigilância.

A Constituição Federal em seu artigo 9º consa-
gra o direito de greve inclusive nas atividades ou ser-
viços considerados essenciais, desde que atendidas 
às necessidades inadiáveis da sociedade e que não 
coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde 
ou a segurança da população.

A definição de serviços e atividades essenciais é 
taxativamente expressa na Lei nº 7.783 de 1989, contem-
plando apenas os serviços de compensação bancária.

Todavia, com intuito de atender às necessidades 
dos cidadãos brasileiros, este rol deve contemplar todos 
os serviços bancários a toda população e não só a com-
pensação bancária (como já previsto em lei), mas também 
aos idosos, gestantes, deficientes físicos e à sociedade de 
um modo geral, pois todos são de utilidade pública, essen-
ciais a própria vida e, portanto, não podem ter interrupção. 

Deste modo, é mantida a possibilidade de exercí-
cio do legítimo direito de greve do trabalhador nessas 
atividades, desde que seja assegurado o interesse pú-
blico, mediante a manutenção dos serviços indispen-
sáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade, assim consideradas aquelas que, se 
não atendidas, acarretem prejuízos à população, que 
necessita do serviço bancário.

O objetivo é garantir a toda população, por ocasião 
de greve dos bancários, o funcionamento suficiente ao 
atendimento das suas necessidades, resguardando-se 
o sagrado direito à greve. Vimos nos últimos movimen-
tos grevistas que a manutenção do atendimento nos 
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terminais eletrônicos não é suficiente para garantir esse 
serviço que julgamos essencial aos cidadãos brasileiros. 
Apesar da alta informatização bancária, a existência de 
uma vasta rede de postos eletrônicos e da viabilidade 
de uso pela internet ou central telefônica, há que se 
destacar que grande parte da população ainda prefere 
utilizar os guichês de caixa das agências. Muitas são 
impedidas de sacar integralmente o próprio salário, fato 
que consideramos inaceitável e acarreta grandes trans-
tornos e de risco à própria vida das pessoas. 

Há obrigações que devem ser cumpridas de modo 
inadiável pelos cidadãos e usuários dos bancos, nos 
respectivos vencimentos, sob pena dos graves preju-
ízos que podem resultar no desrespeito aos prazos 
legais ou contratuais.

Assim, é evidente que a paralisação de agências 
bancárias gera prejuízos a toda sociedade, notada-
mente os que não se valem dos canais alternativos 
de atendimento de serviços bancários, honrando seus 
compromissos e recebendo seu salário ou benefícios 
diretamente nos caixas internos das agências.

O problema se agrava nos primeiros dias do mês 
e pelo grande afluxo de público, não só os idosos e 
aposentados, como também os trabalhadores assa-
lariados, que se dirigem às agências para efetuar o 
saque de seus salários, sobretudo para fazer frente às 
despesas médicas, alimentares, habitacionais e outras 
de ordem familiar e social.

Além disso, temos que considerar que a maioria 
da população brasileira prefere pagar suas contas e 
pequenas despesas com dinheiro e, portanto necessita 
de cédulas e moedas obtidas diretamente nas agên-
cias bancárias, sendo essencial o seu funcionamento.

Também, devemos recordar que desde 1989, data 
de edição da Lei nº 7.783, os serviços de compensa-
ção bancária forma, em grande medida, informatizados 
e integrados aos serviços bancários em geral, tendo 
sido fortemente reduzidos os contingentes de traba-
lhadores que se dedicam unicamente a esse serviço. 

Em decorrência, não se justifica a manutenção 
separada da compensação como serviço essencial. A 
proteção legal à população deve abranger integralmente 
a atividade bancária e as atividades a ela correlatas que 
são essenciais para a prestação do serviço bancário.

Esta realidade é o que motiva a apresentação 
deste Projeto de Lei.

Assim, o direito de greve, embora assegurado 
por preceito constitucional, deve ser exercido dentro 
de limites razoáveis, impondo-se, especialmente, o 
respeito à população, que não pode sofrer os seus 
efeitos, inclusive por não dispor de quaisquer meios 
para a resolução dos impasses que a motivaram.

Desta forma, é possível salvaguardar o interesse 
maior da coletividade de acesso aos serviços bancários 

– respeitando um mínimo de funcionamento conside-
rado indispensável – e, concomitantemente, garantir o 
direito de greve previsto pelo artigo 9º da Constituição 
Federal e pela Lei nº 7783/89. 

Aliás, no que toca a defesa do consumidor, con-
siderando-se que o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) não traz um conceito próprio de “serviço essen-
cial”, é fundamental que se interprete a definição da Lei 
nº 7.783, de 1989 à luz da Constituição Federal (art., 5º, 
XXXII, e 170, V) e dos objetivos que regem a política 
nacional de relações de consumo, tais como o atendi-
mento das necessidades dos consumidores, o respeito 
a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos e a harmonia das relações de 
consumo (art. 4º, caput, do Código de Defesa do Con-
sumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

Sob esta perspectiva, o serviço essencial, pode ser 
entendido como aquele cuja prestação é indispensável à 
dignidade, à saúde e à segurança dos consumidores, con-
ceito no qual se enquadram legalmente o serviço bancário. 

Por estas razões, contamos com o apoio dos no-
bres pares em torno da presente proposta. – Senador 
Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989

Conversão da Medida Provisória nº 59, de 1989

Dispõe sobre o exercício do direito de 
greve, define as atividades essenciais, regula 
o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade, e dá outras providências.

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

Art. 1º É assegurado o direito de greve, competin-
do aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender.
....................................................................................

Art. 10. São considerados serviços ou atividades 
essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção 
e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II – assistência médica e hospitalar;
III – distribuição e comercialização de medica-

mentos e alimentos;
IV – funerários;
V – transporte coletivo;
VI – captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII – telecomunicações;
VIII – guarda, uso e controle de substâncias ra-

dioativas, equipamentos e materiais nucleares;
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IX – processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;

X – controle de tráfego aéreo;
XI compensação bancária.

....................................................................................
Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação 
Brasília, 28 de junho de 1989; 168º da Indepen-

dência e 101º da República. – JOSÉ SARNEY – Oscar 
Dias Corrêa – Dorothea Werneck.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

ATOS DECORRENTES DO DISPOSTO 
NO § 3º DO ART. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

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 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competin-
do aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essen-
ciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.

§ 2º  Os abusos cometidos sujeitam os respon-
sáveis às penas da lei.
....................................................................................

TÍTULO VII 
Da Ordem Econômica e Financeira 

TÍTULO VII 
Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
....................................................................................

V – defesa do consumidor;
....................................................................................

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guima-
rães, Presidente – Mauro Benevides, 1.º Vice-Presi-
dente – Jorge Arbage, 2.º Vice-Presidente – Marcelo 
Cordeiro, 1.º Secretário – Mário Maia, 2.º Secretário 
– Arnaldo Faria de Sá, 3.º Secretário – Benedita da 
Silva, 1.º Suplente de Secretário – Luiz Soyer, 2.º 
Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3.º Suplente 
de Secretário – Bernardo Cabral
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

O Presidenteda República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:
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TÍTULO I 
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1° O presente código estabelece normas de 
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias.
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Da Política Nacional de Relações de Consumo 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Con-
sumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 
e segurança, a proteção de seus interesses econômi-
cos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela 
Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
....................................................................................

Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da In-
dependência e 102° da República. – FERNANDO 
COLLOR – Bernardo Cabral – Zélia M. Cardoso de 
Mello – Ozires Silva.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos 
e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Inter-
no, de Assuntos Sociais – decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 128, DE 2012

Altera as Leis nºs 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988, e 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para isentar do imposto de renda 
os rendimentos provenientes de comple-
mentação de aposentadoria e pensão pagos 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou 
por entidade de previdência complementar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-

bro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
XV – os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, de transferência para 
a reserva remunerada ou de reforma pagos 
pela Previdência Social da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios ou 
por qualquer pessoa jurídica de direito público 
interno, a partir do mês em que o contribuinte 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de ida-
de, sem prejuízo da parcela isenta prevista 
na tabela de incidência mensal do imposto, 
até o valor de:

 ..............................................................
XXIII – os rendimentos provenientes de 

complementação de aposentadoria e pensão 
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial ou por entidade de previdência comple-
mentar, a partir do mês em que o contribuinte 
completar:

a) 60 (sessenta) anos de idade, se mu-
lher;

b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
se homem.

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

Art. 2º Os arts. 4º e 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
VI – a quantia correspondente à parcela 

isenta dos rendimentos provenientes de apo-
sentadoria e pensão, de transferência para a 
reserva remunerada ou de reforma pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios ou por qual-
quer pessoa jurídica de direito público interno, 
a partir do mês em que o contribuinte comple-
tar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de:

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

“Art. 8º ...................................................
 ..............................................................
§ 1º A quantia correspondente à parcela 

isenta dos rendimentos provenientes de apo-
sentadoria e pensão, de transferência para 
a reserva remunerada ou de reforma pagos 
pela Previdência Social da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios ou 
por qualquer pessoa jurídica de direito público 
interno, representada pela soma dos valores 
mensais computados a partir do mês em que 
o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, não integrará a soma de que 
trata o inciso I.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do 
ano seguinte ao de sua publicação oficial.

Art. 4º Ficam revogados:

I – os arts. 1º a 3º da Lei nº 11.053, de 29 de dezem-
bro de 2004;
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II – a alínea e do inciso II do art. 8º e o art. 33, ambos 
da Lei nº 9.250, de 1995;

III – o art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997;

IV – o art. 61 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001.

Justificação

Inúmeros estudos publicados por especialistas em 
jornais e revistas de circulação nacional têm demons-
trado as enormes perdas de renda e, consequentemen-
te, de poder aquisitivo sofridas pelos aposentados ao 
longo das duas últimas décadas. O congelamento dos 
valores das aposentadorias em determinadas épocas 
e, mais recentemente, a fixação de baixos percentuais 
de correção apontam perdas de aproximadamente 40% 
(quarenta por cento) em relação à inflação acumulada.

No mesmo sentido, o reajuste anual do salário 
mínimo tem sido sistematicamente maior que o dos 
benefícios da Previdência, fazendo com que o valor 
relativo das aposentadorias e pensões seja achatado 
ano a ano. Mantida essa tendência, em poucos anos, 
todos os benefícios estarão valorados, no piso, pelo 
salário mínimo.

Os aposentados submetidos ao Regime Geral 
de Previdência Social, que na ativa sujeitavam-se ao 
regime celetista (vínculo empregatício), sofreram nos 
últimos governos três tipos de penalidade:

a) redução do valor real da aposentadoria 
pelo chamado fator previdenciário;

b) incidência de Imposto de Renda (IR) 
sobre a complementação da aposentadoria, 
com expressivo aumento devido à deficiente 
correção da tabela do IR;

c) acréscimo de despesas com médicos 
e remédios devido ao avançado das idades.

Para compensar essas perdas, este projeto de 
lei tenciona conceder isenção do IR incidente sobre a 
complementação de aposentadoria e pensão pagos 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou por 
entidade de previdência complementar, a partir do mês 
em que o contribuinte completar 60 (sessenta) anos 
de idade, se mulher, ou 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem.

A referência ao INSS é necessária por ser a 
instituição que paga a complementação de aposen-
tadoria aos ferroviários da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A (art. 5º da Lei nº 8.186, de 21 de maio de 
1991) e aos empregados do extinto Departamento de 
Correios e Telégrafos (art. 6º da Lei nº 8.529, de 14 de 
dezembro de 1992).

A isenção aqui proposta será concedida sem pre-
juízo do benefício previsto no inciso XV do art. 6º da 
Lei nº 7.713, de 1988, que faz dobrar o valor-limite da 
faixa de isenção da tabela progressiva do IR para os 
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão 
recebidos a partir do mês em que o contribuinte com-
pletar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Para evitar o acúmulo de benefícios, propomos a 
revogação da existente dedução da base de cálculo do 
IR da Pessoa Física relativa às contribuições do titular 
e de seus dependentes à previdência complementar, 
inclusive Fundos de Aposentadoria Programada Indivi-
dual (FAPI), a qual tem por limite 12% (doze por cento) 
do total dos rendimentos computados na determinação 
daquela base de cálculo.

Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), estimamos a renúncia de 
receita decorrente da conversão em lei deste projeto 
em R$[XX –valor a ser calculado pela Consultoria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado] mi-
lhões ao ano.

Estamos seguros de contribuir para minimizar a 
perda dos aposentados e pensionistas do Regime Geral 
de Previdência Social, oferecendo-lhes compensação 
pela aplicação do fator previdenciário e pela diferença 
de critério no reajuste de seus benefícios em relação 
ao salário mínimo.

Contamos com o apoio dos ilustres Pares para o 
aperfeiçoamento e aprovação desta relevante matéria. 
– Senador Ricardo Ferraço.

LEGISLAÇÃO CITADA

ARTIGO 6º DA LEI Nº 7.713, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os 
seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

I – a alimentação, o transporte e os uniformes ou 
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratui-
tamente pelo empregador a seus empregados, ou a 
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

II – as diárias destinadas, exclusivamente, ao 
pagamento de despesas de alimentação e pousada, 
por serviço eventual realizado em município diferente 
do da sede de trabalho;

III – o valor locativo do prédio construído, quando 
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente 
para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;

IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
V – a indenização e o aviso prévio pagos por des-

pedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite 
garantido por lei, bem como o montante recebido pelos 
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empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, 
referente aos depósitos, juros e correção monetária 
creditados em contas vinculadas, nos termos da le-
gislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

VI – o montante dos depósitos, juros, correção 
monetária e quotas-partes creditados em contas indi-
viduais pelo Programa de Integração Social e pelo Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

VII – os seguros recebidos de entidades de pre-
vidência privada decorrentes de morte ou invalidez 
permanente do participante. (Redação dada pela Lei 
nº 9.250, de 1995)

VIII – as contribuições pagas pelos empregado-
res relativas a programas de previdência privada em 
favor de seus empregados e dirigentes;

IX – os valores resgatados dos Planos de Pou-
pança e Investimento – PAIT, de que trata o Decreto-Lei 
nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente 
à parcela correspondente às contribuições efetuadas 
pelo participante;

X – as contribuições empresariais a Plano de 
Poupança e Investimento – PAIT, a que se refere o art. 
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro 
de 1986;

XI – o pecúlio recebido pelos aposentados que 
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime pre-
videnciário, quando dela se afastarem, e pelos traba-
lhadores que ingressarem nesse regime após com-
pletarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus 
dependentes, após sua morte, nos termos do art. 1º 
da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;

XII – as pensões e os proventos concedidos de 
acordo com os Decretos-Leis, nºs 8.794 e 8.795, de 
23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agos-
to de 1955, e art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho 
de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento 
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;

XIII – capital das apólices de seguro ou pecúlio 
pago por morte do segurado, bem como os prêmios 
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no 
de renúncia do contrato;

XIV – os proventos de aposentadoria ou refor-
ma motivada por acidente em serviço e os percebidos 
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkin-
son, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria 
ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

XV – os rendimentos provenientes de aposenta-
doria e pensão, de transferência para a reserva remu-
nerada ou de reforma pagos pela Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público 
interno ou por entidade de previdência privada, a partir 
do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta 
prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até 
o valor de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) R$1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e 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 re-
ais 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 quatro 
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 Lei nº 12.469, de 2011)

e) R$1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e um centavos), por mês, para o 
ano-calendário de 2011; (Incluída pela Lei nº 12.469, 
de 2011)

f) R$1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais 
e onze centavos), por mês, para o ano-calendário de 
2012; (Incluída pela Lei nº 12.469, de 2011)

g) R$1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e se-
tenta e oito centavos), por mês, para o ano-calendário 
de 2013; (Incluída pela Lei nº 12.469, de 2011)

h) R$1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete 
reais e setenta e sete centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2014. (Incluída pela Lei nº 12.469, 
de 2011)

XVI – o valor dos bens adquiridos por doação 
ou herança;

XVII – os valores decorrentes de aumento de 
capital:

a) mediante a incorporação de reservas ou lucros 
que tenham sido tributados na forma do art. 36 desta Lei;

b) efetuado com observância do disposto no art. 
63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 
1977, relativamente aos lucros apurados em períodos-
-base encerrados anteriormente à vigência desta Lei;

XVIII – a correção monetária de investimentos, 
calculada aos mesmos índices aprovados para os Bô-
nus do Tesouro Nacional – BTN, e desde que seu paga-
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mento ou crédito ocorra em intervalos não inferiores a 
trinta dias; (Redação dada pela Lei nº 7.799, de 1989)

XIX – a diferença entre o valor de aplicação e 
o de resgate de quotas de fundos de aplicações de 
curto prazo;

XX – ajuda de custo destinada a atender às des-
pesas com transporte, frete e locomoção do benefi-
ciado e seus familiares, em caso de remoção de um 
município para outro, sujeita à comprovação posterior 
pelo contribuinte.

XXI – os valores recebidos a título de pensão 
quando o beneficiário desse rendimento for portador 
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, 
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com 
base em conclusão da medicina especializada, mesmo 
que a doença tenha sido contraída após a concessão 
da pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide 
Lei 9.250, de 1995)

XXII – os valores pagos em espécie pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito 
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal 
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do ca-
put deste artigo não se aplica aos prêmios recebidos 
por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços, 
no âmbito dos referidos programas. (Incluído pela Lei 
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Artigos 4º, 8º e 33º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995.

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; (Inclu-
ído 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 previ-
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha 
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares 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 re-
ais 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 quatro 
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
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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 re-
ais 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.
....................................................................................

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-calendário, 

a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono-
audiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé-
dicas 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-calendá-
rio 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 reais 
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-calen-
dário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

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-calendário 
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;
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e) às contribuições para as entidades de previdên-
cia privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
do contribuinte, destinadas a custear benefícios com-
plementares 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 
qualquer 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 efetuados a 

empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de 
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, 
bem como a entidades que assegurem direito de atendi-
mento 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 de-
duzidas 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) (Produção de efeitos)

§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
....................................................................................

Art. 33 º. Sujeitam-se à incidência do imposto 
de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os 
benefícios recebidos de entidade de previdência pri-
vada, bem como as importâncias correspondentes ao 
resgate de contribuições.

Parágrafo único. (VETADO)
Artigos 1º a 3º da Lei nº 11.053, de 29 de de-

zembro de 2004. 
Art. 1o É facultada aos participantes que ingres-

sarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de 
benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas 
modalidades de contribuição definida ou contribuição 
variável, das entidades de previdência complementar 
e das sociedades seguradoras, a opção por regime de 
tributação no qual os valores pagos aos próprios parti-
cipantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou res-
gates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência 
de imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas:

I – 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com 
prazo de acumulação inferior ou igual a 2 (dois) anos;

II – 30% (trinta por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 2 (dois) anos e infe-
rior ou igual a 4 (quatro) anos;

III – 25% (vinte e cinco por cento), para recursos 
com prazo de acumulação superior a 4 (quatro) anos 
e inferior ou igual a 6 (seis) anos;

IV – 20% (vinte por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 6 (seis) anos e infe-
rior ou igual a 8 (oito) anos;

V – 15% (quinze por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 8 (oito) anos e inferior 
ou igual a 10 (dez) anos; e

VI – 10% (dez por cento), para recursos com pra-
zo de acumulação superior a 10 (dez) anos.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I – aos quotistas que ingressarem em Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual – FAPI a partir 
de 1o de janeiro de 2005;

II – aos segurados que ingressarem a partir de 
1o de janeiro de 2005 em planos de seguro de vida 
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com cláusula de cobertura por sobrevivência em rela-
ção aos rendimentos recebidos a qualquer título pelo 
beneficiário.

§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que 
trata o caput deste artigo será definitivo.

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, prazo de 
acumulação é o tempo decorrido entre o aporte de re-
cursos no plano de benefícios mantido por entidade de 
previdência complementar, por sociedade seguradora 
ou em FAPI e o pagamento relativo ao resgate ou ao 
benefício, calculado na forma a ser disciplinada em 
ato conjunto da Secretaria da Receita Federal e do 
respectivo órgão fiscalizador das entidades de previ-
dência complementar, sociedades seguradoras e FAPI, 
considerando-se o tempo de permanência, a forma e 
o prazo de recebimento e os valores aportados.

§ 4o Nos casos de portabilidade de recursos e de 
transferência de participantes e respectivas reservas 
entre planos de benefícios de que trata o caput deste 
artigo, o prazo de acumulação do participante que, no 
plano originário, tenha optado pelo regime de tributação 
previsto neste artigo será computado no plano receptor.

§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o 
deste artigo serão exercidas pelos participantes e co-
municadas pelas entidades de previdência complemen-
tar, sociedades seguradoras e pelos administradores 
de FAPI à Secretaria da Receita Federal na forma por 
ela disciplinada.

§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste arti-
go deverão ser exercidas até o último dia útil do mês 
subseqüente ao do ingresso nos planos de benefícios 
operados por entidade de previdência complementar, 
por sociedade seguradora ou em FAPI e serão irretra-
táveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recur-
sos e de transferência de participantes e respectivas 
reservas. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 7o Para o participante, segurado ou quotista que 
houver ingressado no plano de benefícios até o dia 30 
de novembro de 2005, a opção de que trata o § 6o deste 
artigo deverá ser exercida até o último dia útil do mês 
de dezembro de 2005, permitida neste prazo, excep-
cionalmente, a retratação da opção para aqueles que 
ingressaram no referido plano entre 1o de janeiro e 4 
de julho de 2005. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

Art. 2o É facultada aos participantes que ingressa-
rem até 1o de janeiro de 2005 em planos de benefícios 
de caráter previdenciário estruturados nas modalida-
des de contribuição definida ou contribuição variável, 
a opção pelo regime de tributação de que trata o art. 
1o desta Lei.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:

I – aos quotistas de Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual – FAPI que ingressarem até 1o 
de janeiro de 2005; e

II – aos segurados que ingressarem até 1o de ja-
neiro de 2005 em planos de seguro de vida com cláusula 
de cobertura por sobrevivência em relação aos rendi-
mentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.

§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser 
formalizada pelo participante, segurado ou quotista, à 
respectiva entidade de previdência complementar, so-
ciedade seguradora ou ao administrador de FAPI, con-
forme o caso, até o último dia útil do mês de dezembro 
de 2005. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 3o Os prazos de acumulação mencionados nos 
incisos I a VI do art. 1o desta Lei serão contados a partir: 

I – de 1o de janeiro de 2005, no caso de aportes 
de recursos realizados até 31 de dezembro de 2004; e

II – da data do aporte, no caso de aportes de 
recursos realizados a partir de 1o de janeiro de 2005.

§ 4o Aplica-se às opções realizadas na forma des-
te artigo o disposto nos §§ 2o a 6o do art. 1o desta Lei.

§ 5o Os valores pagos aos próprios participantes 
ou aos assistidos, a título de benefícios ou resgates de 
valores acumulados, antes da formalização da opção 
referida no § 2o deste artigo, sujeitam-se à incidência 
de imposto de renda com base na legislação vigente 
antes da edição desta Lei.

Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os res-
gates, parciais ou totais, de recursos acumulados re-
lativos a participantes dos planos mencionados no art. 
1o desta Lei que não tenham efetuado a opção nele 
mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de 
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), 
como antecipação do devido na declaração de ajuste 
da pessoa física, calculado sobre:

I – os valores de resgate, no caso de planos de 
previdência, inclusive FAPI;

II – os rendimentos, no caso de seguro de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica na hipótese de opção pelo regime de tributação 
previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.

Artigo 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997

Art. 11. As deduções relativas às contribuições 
para entidades de previdência privada, a que se refere 
a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual – Fapi, a que se 
refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus 
seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao 
recolhimento, também, de contribuições para o regime 
geral de previdência social ou, quando for o caso, para 
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regime próprio de previdência social dos servidores titu-
lares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição 
mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos 
rendimentos computados na determinação da base de 
cálculo do imposto devido na declaração de rendimen-
tos. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

§ 1o Aos resgates efetuados pelos quotistas de 
Fundo de Aposentadoria Programada Individual – Fapi 
aplicam-se, também, as normas de incidência do im-
posto de renda de que trata o art. 33 da Lei no 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995.(Redação dada pela Lei 
nº 10.887, de 2004)

§ 2o Na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, o va-
lor das despesas com contribuições para a previdência 
privada, a que se refere o inciso V do art. 13 da Lei no 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, e para os Fundos 
de Aposentadoria Programada Individual – Fapi, a que 
se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo 
ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em 
cada período de apuração, a 20% (vinte por cento) do 
total dos salários dos empregados e da remuneração 
dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano.
(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

§ 3o O somatório das contribuições que exceder o 
valor a que se refere o § 2o deste artigo deverá ser adicio-
nado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro 
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro líquido.(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

§ 4o O disposto neste artigo não elide a observân-
cia das normas do art. 7o da Lei no 9.477, de 24 de julho 
de 1997.(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

§ 5o Excetuam-se da condição de que trata o ca-
put deste artigo os beneficiários de aposentadoria ou 
pensão concedidas por regime próprio de previdência 
ou pelo regime geral de previdência social.(Redação 
dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

Artigo 61 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001.

Art. 61. A partir do ano-calendário de 2001, po-
derão ser deduzidas, observadas as condições e o 
limite global estabelecidos no art. 11 da Lei no 9.532, 
de 1997, as contribuições para planos de previdência 
privada e para o Fundo de Aposentadoria Programada 
Individual – FAPI, cujo titular ou quotista seja depen-
dente do declarante.

(Às Comissões de Assuntos Sociais e, 
nos termos do art. 49, I do Regimento Inter-
no, de Assuntos Econômicos – decisão ter-
minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 15, 
de 2012, da Liderança do PDT, o Senador Cristovam Buar-
que para compor a Comissão do Projeto Jovem Senador.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GLPDT – 15/2012

Brasília, 24 de abril de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentá-lo cordialmente, 

e, na oportunidade, indicar em nome da Liderança do 
PDT, o nome do Senador Cristovam Buarque para 
compor a Comissão do Projeto Jovem Senador.

Ao ensejo renovo meus mais efusivos protestos 
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz Líder 
do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 22, 
de 2012 (nº 125/2012, na origem), do Ministro de Estado 
da Fazenda, que encaminha nos termos do art. 4º da 
Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal, relatório 
sobre as emissões externas de títulos da República, 
no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2012.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 22, DE 2012

Aviso nº 125/MF

Brasília, 24 de abril de 2012

Assunto: Programa de Emissão de Títulos no Exterior 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
No contexto da execução do Programa de Emissão 

de Títulos no Exterior, de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional, de que trata a Resolução do Senado Federal nº 
20, de 16 de novembro de 2004, e em cumprimento ao 
art. 4º inciso I do referido normativo, apresento a V. Exª 
relatório sobre as emissões de títulos da República no 
período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012.

2. O relatório inclui, além da parte descritiva, qua-
dros com detalhamento das operações realizadas no 
período (Anexo I), dos títulos da dívida pública resga-
tados com os recursos oriundos das referidas opera-
ções (Anexo II), de todos os demais bônus emitidos 
ao amparo do referido Programa (Anexo III).

Respeitosamente – Guido Mantega Ministro de 
Estado da Fazenda.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Aviso nº 22, de 2012, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 23, 
de 2012 (nº 126/2012, na origem), do Ministro de Es-
tado da Fazenda, encaminhando o relatório com as 
características das operações de crédito analisadas 
no âmbito daquela Pasta, no mês de março de 2012, 
a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 126/GMF

Brasília, 24 de abril de 2012

Assunto: Artigos 41 e 42 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do 

Senado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito deste Ministério, no 
mês de março de 2012, tabela demonstrativa da Dí-
vida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal e relação entre a Dívida Consolidada Líquida 
e a Receita Corrente Líquida dos  Municípios, esclare-
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cendo que os dados relativos às dívidas consolidadas 
foram extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal ela-
borados pelos entes da Federação, em cumprimento 
ao art. 54 da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 4 de 
maio de 2000. 

2. Em cumprimento ao art. 42 da Resolução do 
Senado Federal nº 43, de 2001, informo que não cons-
ta em nossos registros, nos meses de janeiro a março 
de 2012, qualquer emissão primária de títulos públicos 

de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

3. Informo que o trâmite das operações de crédito 
neste Ministério é atualizado diariamente no seguinte 
endereço: “WWW.tesouro.fazenda.gov.br/Irf/”. No mapa 
apresentado, selecionar o “Estado”, “Consultar” e “Situ-
ação das Operações de crédito analisadas pela STN”.

Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de 
Estado da Fazenda.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – O Aviso nº 23, de 2012, vai à Comis-

são de Assuntos Econômicos.

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) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 454 e 455, de 2012, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional; e de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2011.

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) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
456, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 99, de 2011. 
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
457, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 160, de 2011-Complementar.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
458, de 2012, da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, concluindo pela declaração de prejudicialida-
de do Ofício nº S/6, de 2012, e que seja dada ciência 
desta decisão ao interessado e à Secretaria do Te-
souro Nacional.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como oradora inscrita, Senadora Va-
nessa Grazziotin. 

V. Exª tem a palavra. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Moka, companheiros e companheiras.

Sr. Presidente, eu venho à tribuna, hoje, para fa-
lar de um assunto ligado diretamente à região Norte, 
especialmente a meu Estado do Amazonas, ao interior 
do Estado e à capital, cidade de Manaus, que tem sido 
objeto de matéria de todos os telejornais de todos os 
canais de televisão deste País.

Ontem mesmo, todos os telejornais da noite noti-
ciaram a dificuldade que a população de, praticamen-
te, todo o Estado vem enfrentando com a enchente, 
acima dos índices normais, que acontece a cada ano 
no nosso Estado. Hoje, pela manhã, a mesma coisa, 
da mesma forma: matérias grandes dando conta das 

dificuldades daqueles que vivem nas cidades e daque-
les que vivem no interior, principalmente. 

Eu, especialmente, Sr. Presidente, senhoras e 
senhores, tenho abordado esse assunto desde o mês 
de fevereiro deste ano, alertando aqui, desta tribuna, 
a situação delicada por que passam milhares de famí-
lias que vivem na região Norte. Tenho abordado muito 
a situação dos Estados do Amazonas e do Acre. No 
Estado do Acre, banhado pelo rio Acre, pelo rio Purus 
e pelo rio Juruá, assim como na região do Amazonas 
banhada pelo rio Juruá, os efeitos da chuva, da en-
chente, já estão diminuindo em decorrência da vazante 
dos rios. Mas a nossa região é tão grande, o Estado do 
Amazonas é tão grande que, apesar de o Juruá ter as 
suas águas baixando, outros afluentes do rio Amazonas 
e do rio Solimões ainda estão em processo de cheia. 

Para que o senhor tenha uma ideia, a cidade de 
Manaus está a 50 centímetros aproximadamente de al-
cançar o limite histórico, que ocorreu no ano de 2009. O 
que é muito grave, porque, até então, todos os estudos, 
todas as análises científicas e técnicas, Senador Moka, 
e V. Exª trabalha também com a questão da mudança 
climática, apontavam que fenômenos como esses, que 
não são fenômenos normais – é um fenômeno natural 
o rio subir e descer a cada seis anos, o que é o regime 
das águas da Amazônia –, são enchentes exageradas, 
para além dos padrões normais, deveriam ocorrer num 
ciclo de 40 ou 50 anos. Na realidade, o que estamos 
vivendo hoje é algo completamente diferente. 

Em 2009, o rio Negro, o rio Amazonas, ou seja, 
o Solimões, na cidade de Manaus, subiu tanto que 
alcançou a sua maior marca desde a época em que 
a medição, ano a ano, passou a ser feita. Três anos 
depois somente, estamos aqui na iminência de viver 
exatamente o mesmo problema, ou seja, outra cheia 
exagerada, causando não só transtornos à população, 
mas também prejuízo significativo para as famílias e 
para a economia local. 

Manaus, cidade banhada pelo rio Negro, já tem 
as suas ruas do centro da cidade alagadas, Sr. Presi-
dente. O comércio é obrigado a erguer aquilo que cha-
mamos de maromba, ou seja, construir um segundo 
piso para poder proteger toda a sua mercadoria. Até 
ontem, para o senhor ter uma ideia, mais de 50% dos 
Municípios, especificamente 37 dos 62 Municípios, 
entre eles a capital do Estado, a cidade de Manaus, 
já decretaram estado de emergência, tamanha a gra-
vidade da situação. 

O governo do Estado tem não apenas anunciado, 
mas também tem efetivado auxílios importantes. Até 
este momento, estima-se que o governo do Estado 
deve ter investido em torno de R$20 milhões para o 
atendimento das vítimas, que precisam construir pon-
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tes, alambrados, para trafegar e chegar até as suas 
casas, trafegar pelas cidades alagadas e, também, para 
aquelas que necessitam elevar o nível do piso das suas 
próprias residências. Isso quando muitas famílias não 
têm que abandonar seus lares, porque chega um de-
terminado momento que nem um segundo ou terceiro 
piso dá conta, tamanha é a elevação das águas. Mui-
tas famílias são obrigadas a procurar abrigo em luga-
res seguros que ainda não foram atingidos pela água.

Mas a ajuda não tem sido somente para isso. 
Todas essas famílias, todas essas pessoas, neste 
momento delicado, ficam extremamente vulneráveis 
a doenças que vêm junto com a chuva e a outras do-
enças que se manifestam fortemente nesse período, 
entre elas, a malária e a dengue. Portanto, há neces-
sidade do recebimento de medicamentos, o que já 
vem sendo feito por parte do governo do Estado, com 
a colaboração decisiva do Governo Federal.

A situação é, realmente, muito grave. A enchen-
te já comprometeu, inclusive, o tráfego da BR–319, 
que liga a capital do Amazonas, Manaus, à capital 
de Rondônia, Porto Velho. Várias comunidades estão 
isoladas e quatro Municípios estão na iminência de 
ficarem completamente isolados. E a situação mais 
grave, nesse caso, é a daqueles que vivem no campo, 
as comunidades rurais.

Para que eu possa traçar um comparativo, quero 
dizer que o cenário que temos atualmente – repito isso 
– é grave, porque, nesse curto espaço de tempo, che-
gamos ao limite máximo histórico. Não posso dizer que 
tudo esteja resolvido, porque a previsão metereológica 
é de que a cheia deve continuar, em decorrência da 
grande intensidade das chuvas. A previsão é de que 
ocorram na nossa região até o mês de junho.

Hoje, por exemplo, conversei com o prefeito que 
acaba de assumir a cidade de Benjamin Constant, que 
fica na Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. 
Ele me relatava o dilema por que estão passando, não 
apenas as dificuldades no atendimento dos ribeiri-
nhos, das comunidades indígenas, das comunidades 
produtoras do interior, mas também das pessoas que 
vivem na cidade.

Sr. Presidente, eu quero dizer que, diante desse 
quadro, a Presidenta Dilma já autorizou a liberação 
de recursos diretamente para atender as pessoas 
atingidas pelas cheias, recursos esses que somam 
aproximadamente R$12 milhões. Esse foi um convênio 
assinado entre o Governador do Estado, Omar Azis, e 
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. 
Na ocasião, o Ministro deixou claro que, se essa ajuda 
que está sendo dada não for suficiente para chegar a 
todas as famílias, o Governo está disposto a ampliá-
-la de tal forma que todas as pessoas possam receber 

o que, a olhos da população em geral parece muito 
pouco, mas é para eles muito importante. Refiro-me 
ao Cartão Solidário, cartão enchente, que está sendo 
distribuído a todas as famílias atingidas, com um valor 
individual, do cartão ou do cheque, de R$400,00 por 
família. Repito: aqueles que não foram cadastrados, 
que não receberam, o Governo Federal está disposto 
a ajudar, no nosso Estado, para fazer com que todas 
as famílias recebam.

Para concluir, Sr. Presidente, quero tratar aqui das 
famílias dos produtores rurais que tiveram suas safras 
completamente prejudicadas e precisam de recursos 
para o próprio sustento. A situação dessas pessoas é 
muito grave, porque toda a produção foi perdida. Toda. 
Diferentemente de outros Estados, no Amazonas, não 
há como acessar um fundo garantidor, Senador Moka, 
porque grande parte dessas famílias sequer docu-
mento da terra possui. Então, nós estamos estudan-
do, junto com o Ministro da Agricultura do Brasil, uma 
fórmula para que esses agricultores possam ter, pelo 
menos, parte das suas perdas reconstituída. Aqueles 
que não tiveram a perda na safra também estão per-
dendo, porque não têm condições efetivas de escoar 
a sua produção.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que o 
Secretário de Estado de Produção Rural, Eron Bezer-
ra, está em Brasília, onde terá mais uma reunião hoje 
no Ministério da Agricultura. Em breve, estaremos no-
vamente com o Ministro Mendes Ribeiro para vermos 
qual a fórmula encontrada para ajudar essas pessoas.

Do ponto de vista de ações estruturantes, tudo 
vem sendo feito não apenas por parte da Secretaria 
de Produção Rural, mas também por parte do Gover-
no do Estado do Amazonas e de outras secretarias, 
no sentido de prevenir essas catástrofes naturais que, 
infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes em 
nosso Brasil.

É importante que o Ministério da Agricultura nos 
ajude a encontrar uma solução efetiva que, se não re-
solver, se não repuser tudo aquilo que os agricultores 
perderam, pelo menos minimize a situação muito difícil 
por que eles passam, hoje, em decorrência da perda 
da sua produção.

O Ministro Mendes Ribeiro foi taxativo ao dizer 
“vamos ajudar” com um recurso estimado, hoje, em 
R$8 milhões, que não é muito para os cofres federais 
nem para os cofres da agricultura, mas é muito para 
todos aqueles produtores e agricultores que deverão 
acessar essa ajuda.

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

PMDB – MS) – Senadora Vanessa, a nossa solidarie-
dade à população sofrida. Essa questão da cheia é 

Maio de 201215280    Quinta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



realmente... Nós, que somos do Mato Grosso do Sul, 
também passamos por isso. Quero me solidarizar e 
parabenizar V. Exª pela sua sensibilidade.

Senador Eduardo Lopes, para uma comunicação 
inadiável, V. Exª tem a palavra.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Vamos falar, nesta comunicação inadiável, a res-
peito da dengue. Ouvimos a Senadora que nos ante-
cedeu também comentar sobre a dengue.

A cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, está 
sofrendo uma epidemia de dengue, situação esta já 
confirmada oficialmente pelas autoridades locais.

É a quinta vez que a dengue atinge o nível de 
epidemia na cidade. A primeira vez foi em 1987. Cin-
co anos depois, em 1992, a cidade foi novamente 
atingida. Em 2002, mais uma vez a dengue atingiu 
o nível epidêmico, que resultou na morte de 62 pes-
soas. Nova epidemia em 2008 mais do que dobrou o 
número de óbitos: 136 pessoas perderam a vida em 
razão da doença.

Desta vez, Sr. Presidentes e os que nos acom-
panham, são mais de 50 mil casos da doença já com 
12 mortes confirmadas. 

O índice de infectados é de cerca de 700 casos 
por 100 mil habitantes, o que não deixa dúvida de que 
há uma situação epidêmica no Município.

O problema é ainda mais preocupante pelo fato 
de que esse estado de verdadeira calamidade pública 
tende a piorar nos próximos dias. A previsão é a de que 
a doença atinja seu pico máximo no próximo mês. Aí 
a situação tende a se agravar, inclusive em relação ao 
atendimento nos hospitais públicos da cidade.

O fato é que está havendo um crescimento muito 
rápido do número de pessoas infectadas pelo Aedes 
Aegypt. Como disse, essa é uma situação que tende 
a piorar nos próximos dias.

Em apenas uma semana, foram registrados cerca 
de 10 mil novos casos. Então, quero registrar que não 
compartilhamos a atitude conformista do Secretário 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que se resume 
a minimizar o problema com comparações estatísticas. 
Não é porque o número de mortes até agora confirma-
do seja menor que o de 2002 ou 2008 que devemos 
aceitar passivamente uma situação como essa.

Essa é uma guerra que o Governo do Rio de 
Janeiro precisa e deve combater com determinação. 

Os hospitais fluminenses estão com suas capa-
cidades de atendimento comprometidas e o custo de 
tudo isso é bastante elevado, mas o pior mesmo é que 
quem mais sofre com tudo isso são as pessoas mais 

pobres, que não têm plano de saúde e que habitam 
em locais onde há maior incidência da doença.

Então, essa era a nossa comunicação inadiável. 
Queremos, realmente, que essa situação seja reverti-
da em nossa cidade do Rio de Janeiro.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Eduardo Lopes.
Concedo a palavra, como oradora inscrita, à Se-

nadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs Sena-
dores, Srs. Senadores, volto aqui depois de sete dias 
da aprovação do nosso Código Florestal na Câmara 
dos Deputados, do relatório do Deputado Paulo Piau.

A maioria dos Deputados Federais, duzentos e 
setenta e quatro, rejeitou o texto relatado pelo Sena-
dor Jorge Viana, que foi aprovado pela Comissão de 
Meio Ambiente desta Casa depois de amplo entendi-
mento construído entre atores sociais diversos, am-
bientalistas, ruralistas, agentes de políticas públicas, 
parlamentares, juristas, todos envolvidos nesse tema 
de tanta importância para o nosso País.

Estou mais identificada com o texto aprovado 
aqui, no Senado Federal, pelo Relator Senador Jor-
ge Viana, na Comissão de Meio Ambiente, graças à 
bem-sucedida relação de diálogo que construiu com 
a oposição e com a base governista. 

Mas, com a rejeição do relatório do Senado, as-
sistimos a um confronto entre defensores do meio am-
biente e aqueles mais identificados com a agricultura. 
E vimos, com grande preocupação, que essa situação 
se mostra extremamente delicada porque a reforma do 
Código Florestal Brasileiro tem sido um dos principais 
temas que movimentaram a agenda política nacional e 
estava aqui, no Parlamento, por mais de uma década. 

Favorável a um crescimento sustentável, basea-
do no respeito à biodiversidade, participei do processo 
de discussão do texto do Senador Jorge Viana, ten-
do, inclusive, proposto alteração na parte que trata da 
reserva legal. 

De acordo com o Código Florestal em vigor, o 
percentual da área de reserva legal que deve existir 
em parte de toda propriedade rural brasileira varia de 
acordo com a região geográfica. Dessa forma, na Ama-
zônia Legal brasileira, que é formada pelos Estados do 
Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Roraima, 
Mato Grosso e parte dos Estados de Tocantins, Goiás 
e Maranhão – o percentual é de 80%. Já no Cerrado, 
o índice é de 35% e no restante do país, 20%.

Representante de um Estado que tem quase 
metade de suas terras demarcadas e homologadas, 
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apresentei à Comissão de Meio Ambiente do Senado, 
a proposta de que o percentual de reserva legal, atu-
almente estabelecido em 80% nos Estados da Ama-
zônia Legal, fosse reduzido para 50% em Estados 
que já tenham 65% de seus territórios em unidades 
de conservação de domínio público e terras indígenas.

Para melhor entendimento sobre a questão, expli-
co que o primeiro conceito de reserva legal foi criado no 
Brasil em 1934, a partir do primeiro Código Florestal, 
instituído por meio do Decreto n° 23.793, no Governo 
de Getúlio Vargas.

O segundo conceito normativo foi estabelecido 
pela Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e diz 
em seu art. 1º, § 2º, Inc. III, que reserva legal é a

“... área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, excetuada a de 
preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conserva-
ção e reabilitação dos processos ecológicos, 
à conservação da biodiversidade e ao abrigo 
e proteção de fauna e flora nativas”.

A proposta que apresentei no Senado foi acatada 
pelo Relator Jorge Viana, que entendeu que ela não 
provocava qualquer afronta à legislação ambiental. 
Do mesmo modo, entendeu o Plenário da Comissão 
de Meio Ambiente desta Casa, que também a apro-
vou. O Relator do texto-base aprovado na Câmara, o 
Deputado Paulo Piau, também não modificou a nossa 
proposta. E aqui, Srs. Senadores, quero reconhecer a 
importância da manutenção dessa proposta no texto-
-base aprovado.

Assim, o item que trata da Área de Reserva Le-
gal, a Seção I, na “Delimitação da Área de Reserva 
Legal”, o art. 13° estabelece o que segue: 

“Todo imóvel rural deve manter área com 
cobertura de vegetação nativa, a título de Re-
serva Legal, sem prejuízo da aplicação das 
normas sobre as Áreas de Preservação Per-
manente, observados os seguintes percentuais 
mínimos em relação à área do imóvel”. 

Nesse artigo, já contemplando nossa proposta, 
o § 5º diz que: 

“...o Poder Público Estadual, ouvido o 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, po-
derá reduzir a Reserva Legal para até 50% 
(cinquenta por cento), quando o Estado ti-
ver Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 
aprovado e 65% (sessenta e cinco por cento) 
do seu território ocupado por unidades de 
conservação da natureza de domínio público, 

devidamente regularizadas, e terras indígenas 
homologadas”. 

Com a aprovação da proposta de redução do 
percentual de reserva legal de 80% para 50%, todos 
os produtores de Roraima serão beneficiados.

De acordo com os dados da Secretaria de Plane-
jamento do Estado, que é responsável pela elaboração 
do Zoneamento Ecológico-Econômico, a redução da 
reserva legal “beneficiará 100% dos produtores do Es-
tado, tanto aqueles que praticam a agricultura familiar 
quanto aqueles que cultivam a agricultura de médio e 
grande porte”. 

Para se ter ideia da dimensão da aprovação desta 
proposta, vale saber que, excluídas as terras indígenas, 
Roraima possui, aproximadamente, um milhão de áreas 
antropizadas, ou seja, áreas com presença humana.

Levando em conta a redução da reserva legal 
de 80% para 50%, são pelo menos mais trezentos mil 
hectares para a produção. E, o mais importante dis-
so, com segurança jurídica e preservação ambiental.

Então, caro Senador Moka, nosso Presidente, 
serão mais trezentos mil hectares de terras disponíveis 
para o plantio em nosso Estado.

Aliás, vale ressaltar que nem mesmo a conven-
ção internacional da ONU, que preconiza o mínimo de 
20% de áreas protegidas por todos os países do mun-
do, será descumprida. Mesmo passando a ter reserva 
legal de 50%, ainda assim, Roraima ficará com mais 
que o dobro de suas áreas preservadas.

Nós, roraimenses, estamos, assim, contemplados 
em nosso desejo de garantir a promoção do desen-
volvimento de nosso Estado não somente na produ-
ção agropecuária, mas, também, nas áreas de livre 
comércio e de exportação, assim como de produção 
e transmissão energia elétrica, como já falei inúmeras 
vezes deste plenário do Senado.

Foi, sem dúvida, uma grande vitória para o se-
tor produtivo de nosso Estado. Mas é bom frisar que 
a aprovação da proposta que formulamos passou por 
um longo processo de negociação com o Governo Fe-
deral, por meio da Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, a bancada governista no Senado e todos os 
atores sociais envolvidos nesta discussão.

E, no Estado, as lideranças setor produtivo par-
ticiparam de reuniões juntamente com técnicos do 
Ministério, que compreenderam ser a alteração pro-
cedente, uma vez que viria contribuir sobremaneira 
para o desenvolvimento de Roraima, sem o prejuízo 
do desmatamento.

Evidentemente, muitos questionamentos já estão 
sendo feitos pelos representantes do setor produtivo 
do Estado. Uns querem saber como deveriam agir os 
produtores rurais a partir da entrada em vigor do novo 
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Código Florestal. Outros estão interessados em saber 
que procedimentos devem adotar para regularizar seus 
imóveis e garantir o cumprimento da lei. Há, também 
aqueles que querem saber como devem proceder os 
proprietários que tinham adquirido seus imóveis já com 
desmatamentos.

Todos esses questionamentos são procedentes, 
e alguns especialistas e técnicos da área já antecipam 
que a redução da reserva legal de 80% para 50% em 
Roraima representará muito para o fortalecimento da 
economia do Estado.

Considero, porém, de fundamental importância 
destacar dois fatores constitucionais ligados à ques-
tão da reserva legal, que precisam andar juntos. São 
eles: a regularização fundiária de Roraima e o licen-
ciamento ambiental. O processo de regularização das 
terras em Roraima é fundamental para que o Estado 
possa ampliar o seu potencial produtivo. Por esses 
dias, a presença do Estado brasileiro se fez perceber 
em Roraima. Por meio da Secretaria Nacional do Pa-
trimônio da União, órgãos públicos e cidadãos de Boa 
Vista foram contemplados com a posse legal das terras.

Esse ato, senhores, representa a decisão da 
Presidenta Dilma Rousseff de dar continuidade à de-
terminação do ex-presidente Lula de garantir a trans-
ferência das terras públicas da União para o Estado.

Em janeiro de 2009, o ex-Presidente Lula assi-
nou a Medida Provisória n° 454 e o Decreto n° 6.754, 
determinando a transferência das terras da União para 
Roraima. As glebas repassadas equivalem a 90% das 
ocupações existentes no Estado.

Já a respeito do licenciamento ambiental, consi-
dero imprescindível darmos atenção a essa questão a 
partir de agora. Todo cidadão interessado em produzir 
deve conhecer suas obrigações legais no tocante ao 
licenciamento ambiental, este instrumento que precede 
a instalação de qualquer empreendimento.

E uma das formas de garantir o cumprimento da 
lei é evitar a degradação do ambiente, por desconhe-
cimento, é cobrar dos órgãos estaduais a realização 
das audiências públicas.

De acordo com documento do Governo Federal, 
a audiência pública “é uma das etapas da avaliação 
do impacto ambiental e o principal canal de participa-
ção da comunidade nas decisões em nível local. Esse 
procedimento possibilita apresentar aos interessados 
o conteúdo do estudo e do relatório ambiental.” Assim, 
dúvidas poderão ser esclarecidas sobre os empreen-
dimentos e as áreas em questão.

O texto-base aprovado na Câmara será enviado 
à sanção presidencial. Estarei muito atenta aos desdo-
bramentos e estarei torcendo pelo veto da Presidenta 

Dilma Rousseff a trechos que estão em desacordo com 
o substitutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara.

Um deles é o art. 4º, que trata da delimitação da 
área de preservação permanente em zonas rurais e 
urbanas. Será necessário exigir dos produtores a re-
composição das faixas marginais dos cursos de água 
natural. 

Assim, defendo que, para os cursos de água com 
menos de 10 metros, a largura mínima seja de 30 me-
tros. Já para os cursos de água que tenham de 10 a 
50 metros, que a largura mínima seja de 50 metros. 

O substitutivo do Senado prevê – para concluir, 
Sr. Presidente – também que, para os rios com leitos 
superiores a 50 metros, a faixa da mata ciliar a ser re-
composta deveria ter entre 100 e 500 metros de largura. 

Compactuo com a ideia de não perdoar os des-
matamentos ilegais. Defendo que as APPs que foram 
desmatadas devam ser recuperadas. Portanto, penso 
que tanto os grandes produtores, como os médios e 
pequenos precisam ter a consciência do cultivo da 
terra e de sua recomposição.

Enfim, Sr. Presidente, reafirmo que a aprovação 
da proposta de redução da reserva legal de 80% para 
50% é sumamente imprescindível para o desenvolvi-
mento socioeconômico e ambiental das propriedades 
rurais de Roraima. Portanto, precisamos caminhar em 
nosso projeto de desenvolvimento de Roraima, sem 
negligenciarmos o compromisso de preservarmos o 
meio ambiente.

Muito obrigada pela tolerância do tempo, Sr. Pre-
sidente.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Angela Por-
tela, concedo a palavra ao Senador inscrito Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente, Senador Waldemir Moka, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, ao estar no 
encontro muito agradável com meu filho, a sua noiva 
e os pais dela, comendo uma pizza onde costumo e 
gosto de ir à pizzaria Primo Basílico, na Alameda Ga-
briel Monteiro da Silva, eu que havia passado momen-
tos muito agradáveis até do ponto de vista de reper-
cussão do meu trabalho no Senado, na véspera, em 
Ubatuba, na Vila de Picinguaba, onde organizei uma 
reunião da associação dos moradores com o Prefeito 
de Ubatuba, Eduardo César e com o administrador do 
parque. O Prefeito teve a gentileza de ir com todos os 
seus secretários para ali conversarmos a respeito de 
problemas relacionados ao fato de a Vila de Picingua-
ba ter sido colocada como área do parque estadual da 
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Mata Atlântica, o que implica diversas restrições aos 
seus moradores, tanto os nativos quanto os visitantes, 
ou os turistas. 

Também houve ali diversas reivindicações sobre 
a melhoria da educação, da assistência à saúde, das 
estradas e proposições que serão encaminhadas ao 
governo do Estado. Houve um diálogo com os pesca-
dores que, logo, logo, terão uma reunião com o Minis-
tro da Pesca, Marcelo Crivella, nosso colega, aqui, no 
Senado, que se dispôs, inclusive, a dialogar lá com 
os pescadores tradicionais, assim como com aqueles 
que estão, hoje, realizando um empreendimento muito 
bem-sucedido de criação de vieiras, na ilha em frente 
à praia de Picinguaba. 

Essa reunião foi um sucesso, com a participação 
de cerca de 100 pessoas, muitas das quais vieram me 
cumprimentar. 

Ao meio do dia, na tarde de ontem, fui até Tau-
baté, onde participei da solenidade de comemoração 
ao Dia do Trabalho, junto com o Sindicato dos Comer-
ciários, numa festa onde estavam presentes cerca de 
três mil pessoas, numa chácara daquela região. Em 
seguida, numa área da Prefeitura Municipal, cerca de 
10 mil pessoas estavam presentes para as comemo-
rações do Dia do Trabalho, organizadas pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Taubaté. E ali o Presidente Isaac 
do Carmo informou-me sobre passos muito positivos 
que o Sindicato dos Metalúrgicos deu com vistas a re-
alizar um entendimento com a Volkswagen, que estava 
considerando a hipótese de realizar investimentos em 
outras áreas do Brasil, mas que, tendo em conta um 
acordo feito para os próximos quatro anos, segundo o 
qual os trabalhadores passarão a ter direitos de parti-
cipação nos resultados ou nos lucros da Volkswagen, 
foi definida de forma minimamente satisfatória para 
ambos os lados. Em virtude deste entendimento, a 
Volkswagen resolveu expandir as suas atividades, e 
se hoje ela tem 100.200 trabalhadores diretos em Tau-
baté, com este novo acordo o investimento fará com 
que a expansão de oportunidade de emprego ali seja 
próxima de mais mil, com inúmeras repercussões de 
novas oportunidades de empregos indiretos. 

Juntamente com o Prefeito José Augusto de Guar-
nieri Pereira, de Santo Antonio do Pinhal, distante 35 
minutos ali de Taubaté, eis que me senti mais uma vez 
muito bem recebido e respeitado por todos com os quais 
interagi. E outra vez ainda porque, no final da tarde, 
vim para São Paulo, onde participei do final do ato da 
Central Única dos Trabalhadores, em comemoração 
ao dia 1º de maio, e, ali, o Presidente Adi, da Central 
Única dos Trabalhadores, também foi muito carinhoso 
e respeitoso comigo na hora de apresentar-me, logo 

após o show da Elba Ramalho, que foi muito vibrante 
para o povo que se encontrava ali no Anhangabaú. 

E eis que, à noite, nesse encontro com meu fi-
lho, a sua noiva e os pais da noiva, ao final da refeição 
– e já estava por pagar a conta – um senhor, ao sair 
daquela pizzaria, levantou-se e disse, com voz muito 
brava comigo, que ele havia ontem pago o seu Imposto 
de Renda e estava indignado com todos nós, políticos, 
porque não aguentava mais saber de tanto roubo, de 
tanto desvio de dinheiro, de tanta corrupção que vem 
ocorrendo no Brasil. Eu até quis com ele dialogar, mas 
ele saiu bravo sem querer trocar outra palavra. Apenas 
quis fazer o protesto. 

Meu filho André e o Sr. Henrique foram até a 
porta tentar dialogar com ele, amainar os ânimos. Eu 
logo o segui, tentei falar com ele, que quis entrar logo 
em seu carro, sequer quis se apresentar. Eu transmiti 
a ele a convicção de aqui realizar o trabalho sempre 
o mais sério possível. E quero aqui transmitir a essa 
pessoa, que ontem não quis comigo dialogar, mas que 
de alguma maneira representa o sentimento de muitas 
pessoas hoje, de indignação para com o que se passa 
aqui no Congresso Nacional.

Daí, refletindo um pouco, prezado Senador Moka, 
que preside esta sessão, eu fiquei pensando: puxa, 
nesses últimos dias, de fato, a imprensa está dia após 
dia transmitindo fatos que levam a um sentimento de 
protesto muito forte com respeito a nós que estamos 
na vida pública, sejam aqueles que estão no Poder 
Executivo, nos três níveis de governo, sejam aqueles 
que, como nós, estamos no Congresso Nacional e às 
vezes até no Poder Judiciário.

Ainda hoje notei ali que o impostômetro mencio-
nou e possivelmente houve um aumento significativo 
por causa do prazo último, dia 30, para que os cida-
dãos pudessem fazer o pagamento do seu Imposto 
de Renda. Eis que hoje ultrapassou a casa dos R$500 
bilhões, desde o primeiro de janeiro deste ano.

Então, esse senhor que estava ali disse que na 
véspera, dia 30, havia pagado seu imposto, mas que 
estava muito indignado com tantas notícias de desvio 
de dinheiro.

Quero transmitir a esse senhor que eu compre-
endo a sua indignação, mesmo que porventura ele não 
tenha votado em mim, eu que tive praticamente metade 
dos votos no Estado de São Paulo e mais da metade, 
51,37%, na capital, ou seja, de cada duas pessoas, 
mais de uma votou em mim. Quero transmitir a essa 
pessoa, quero lhe dizer que eu, no Senado Federal, 
tenho propugnado pela maior transparência possível 
em nossas ações. Fui aqui favorável a que a remune-
ração de todo e qualquer servidor do Senado, assim 
como a nossa, dos Senadores, seja inteiramente trans-
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parente aos que pagam com recursos públicos a nossa 
remuneração; que possam sempre ser inteiramente 
transparentes as ações de licitações e contratações; e 
que tudo se dê da maneira mais correta possível. Sou 
a favor e apresentei projetos de lei no sentido de que 
haja total transparência, em tempo real, de todas as 
contribuições às nossas campanhas políticas – quan-
do uma pessoa faz uma contribuição, pessoa física 
ou jurídica, para um candidato, a qualquer cargo, que 
isso seja registrado na rede mundial de computadores 
para imediato conhecimento das pessoas; além de eu 
ser a favor do financiamento público de campanha, se 
pudermos chegar a isso.

Mas eu quero aqui transmitir, inclusive no que 
diz respeito à nossa própria remuneração, que avaliei 
que poderíamos, sim, cortar o 14º e o 15º salários, e 
assim por diante.

Quero transmitir inclusive que está se iniciando 
agora a reunião da Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito sobre o caso Cachoeira, que é uma das notícias 
que vêm revoltando tanto as pessoas e as deixando 
indignadas. Pois bem, quero transmitir aos membros 
da CPMI: vamos ser o mais possível rigorosos e que 
possam todos realizar ali um trabalho sério de apura-
ção dos fatos e das responsabilidades.

Esse é o sentimento de compreensão pelo es-
tado de indignação daquele cidadão. Eu sei que é 
o estado de indignação de muitas pessoas. E acho 
que nós, no Senado Federal, no Congresso Nacional, 
precisamos estar à altura deste anseio da população 
brasileira, deste cidadão. Podemos andar da forma a 
mais correta possível, inclusive apoiando as ações da 
Presidenta Dilma Rousseff com respeito a quaisquer 
malfeitos, quaisquer desvios de procedimentos, quais-
quer ações inadequadas que venham a significar atos 
de corrupção, de enriquecimento ilícito.

Era o registro que eu hoje queria fazer, Senador 
Moka. Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, ao Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Waldemir Moka, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, aos que me assistem e me ouvem, ontem, 
o Jornal Nacional, da TV Globo, apresentou uma ma-
téria jornalística a respeito de dois hospitais públicos 
do meu Estado, dois dos maiores hospitais públicos 
situados em Natal. A reportagem mostrou a situação 
caótica que atravessa a saúde pública no Estado do 
Rio Grande do Norte; falou da greve dos servidores 
da saúde, compreendendo todos os servidores, sejam 
de nível superior, médio ou elementar; e mostrou ima-

gens realmente estarrecedoras, imagens revoltantes, 
que nos deixaram a todos entristecidos.

Primeiro, quero externar, desta tribuna, minha 
solidariedade aos milhares de pacientes que se aco-
tovelam nas portas dos hospitais, que dividem os cor-
redores com outros pacientes; solidarizar-me com os 
milhares de familiares na sua angústia, na sua incerteza 
pelo futuro do seu ente querido que esteja aguardan-
do uma solução do Poder Público e que não encontra, 
na saúde pública, a solução para o seu problema. Isso 
traz um sofrimento indescritível não só para o paciente, 
mas para toda a sociedade.

Quero também estar solidário com os servido-
res, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os 
técnicos, os ASGs, enfim todo o corpo de funcionários 
dos hospitais públicos, que são uns verdadeiros heróis, 
pois atender em hospitais de urgência e emergência 
neste País não é uma tarefa fácil. Trabalhar em hospi-
tais desabastecidos, jornadas de trabalho extenuantes, 
lidar com a angústia dos outros e administrar a própria 
angústia não são tarefas simples; são tarefas difíceis. 
Portanto, eu compreendo que esses servidores são 
verdadeiros heróis anônimos, que emprestam a sua 
força de trabalho a uma causa tão nobre.

Entra ano e sai ano, dia após dia, os problemas 
da saúde pública no Brasil permanecem os mesmos. 
Eu já perdi as contas, tanto eu como vários colegas 
Senadores, que temos olhar voltado para a saúde, de 
quantas vezes ocupamos a tribuna desta Casa para 
discutirmos, debatermos essas questões, trazendo 
aqui as nossas sugestões, as nossas ponderações, as 
nossas perspectivas e expectativas, esperança e frus-
trações a respeito de posicionamentos dos governos 
para melhorar a saúde pública no Brasil.

Eu militei no movimento sindical médico há mui-
tos anos, participei da Associação Médica Brasileira, 
do Conselho Regional de Medicina, de sociedades 
de especialidades e sempre erguendo o mesmo es-
tandarte, defendendo a saúde pública digna universal 
e resolutiva, buscando a dignidade de quem busca o 
serviço público de saúde. Esses anos passam e a sen-
sação que se abate sobre mim e sobre tantos outros 
que somos presentes nessas lides diárias na defesa 
da saúde é um sentimento de frustração. É como se 
nada tivéssemos feito para mudar essa realidade tão 
cruel que faz tantos brasileiros e brasileiras sofrerem 
e até mesmo padecerem.

O Rio Grande do Norte atravessa, portanto, uma 
situação grave na saúde pública. As dificuldades que 
todos os Estados passam e, em geral, o Brasil atravessa 
dizem respeito ao subfinanciamento da saúde, já tão 
debatido aqui nesta Casa. Nós temos, sim, problemas 
de financiamento do SUS. Nós precisamos rediscutir 
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essa questão; nós precisamos fortalecer esse movi-
mento popular no Brasil, encabeçado pela OAB, forta-
lecido pela CNBB, pelas entidades médicas e de saúde 
do Brasil, que pretendem trazer, por iniciativa popular, 
uma proposta de emenda à Constituição para redis-
cutirmos o financiamento da saúde pública no Brasil.

Precisamos encarar a saúde pública como prio-
ridade e, em sendo prioridade, tenho a absoluta cer-
teza de que os governos, nas três esferas, passarão 
a enxergar a saúde com outros olhos; passarão a 
destinar para a saúde os seus melhores quadros na 
gestão. Porque nós precisamos de quadros qualifica-
dos, quadros com formação em gestão da saúde. Não 
suportamos mais – nem a saúde por si só suporta e 
admite mais – gestores que não tenham qualificação 
adequada para gerenciar uma pasta tão estratégica 
como é a saúde pública no Brasil, bem assim nos Es-
tados e nos Municípios.

Precisamos de uma carreira de Estado, por mais 
que exista quem diga que isso é impossível. Mas é cla-
ro que é possível, a exemplo da Magistratura, a exem-
plo do Ministério Público, a exemplo da tributação, a 
exemplo das procuradorias. No Brasil, o que é priorida-
de rapidamente se transforma em carreira de Estado; 
exceto a saúde, porque a saúde ainda foi encarada 
como prioridade e, na hora em que a saúde for priori-
dade, a saúde terá sua carreira de Estado. E carreira 
de Estado estadualizada, como a magistratura, como 
o Ministério Público, onde cada Estado estabelece a 
sua carreira, e o Governo Federal lhe daria o respaldo.

Nós precisamos de um movimento renovador na 
saúde, de uma política de recursos humanos claramen-
te estabelecida e transparente. Precisamos separar o 
joio do trigo, o bom profissional do mau profissional. 
Precisamos estabelecer o instrumento da meritocracia, 
para reconhecer e enxergar, na multidão de servido-
res, aquele servidor qualificado, dedicado, que tem um 
vínculo com o serviço. Precisamos compreender as 
dificuldades que atravessam os servidores da saúde. 
Precisam de jornadas respeitosas; precisam de escalas 
que tenham clemência da sua capacidade orgânica; 
precisam de salários dignos, de incentivos; precisam 
de insumos mínimos para exercer a sua atividade.

E é isso que vivemos no Rio Grande do Norte. A 
matéria veiculada ontem dá um retrato, sem retoques, 
do que vivemos...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eu me 
preocupei com a matéria. Entrei em contato com a 
Governadora do Estado, que, da mesma forma, como 
todos nós, também se encontra aflita, preocupada. Já 
me garantiu que, hoje, estabelecerá um diálogo com 

as instituições representativas na busca da solução 
para esse impasse que é o movimento paredista que 
toma conta do Estado.

Conversei com os Secretários do Estado, com o 
Secretário da Saúde, com o Secretário da Fazenda. 
Todos eles me acenaram com boa vontade para apre-
sentar propostas que vão reabastecer a rede publica 
de saúde do Rio Grande do Norte.

E eu faço as gestões necessárias, pessoalmen-
te, daqui da tribuna, pedindo a pacificação, pedindo 
a compreensão, pedindo empenho das autoridades 
sanitárias e me solidarizando com os pacientes, com 
os familiares e também com os servidores públicos da 
saúde do Estado do Rio Grande do Norte.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Paulo Davim.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Via-

na, por permuta com o Senador Anibal Diniz.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, meu caro Presidente, Senador Vice-Presidente 
desta Casa que ora preside esta sessão. 

Queria dizer que venho à tribuna do Senado – 
queria fazê-lo na semana passada, mas V. Exª me pe-
diu que adiasse – para comentar e falar desta situação 
delicada que o Parlamento vive no que diz respeito à 
votação do novo Código Florestal. O Brasil sabe, acom-
panhou, que esse que é um tema estratégico para a 
vida da Nação.

Sr. Presidente, o Brasil é um País responsável 
por alimentar boa parte do mundo. O Brasil é um País 
responsável por manter o equilíbrio entre a atividade 
humana e a conservação da natureza, pela biodiversi-
dade que guarda. O Brasil é um país continental, é um 
país que tem mais de 12% da água doce do planeta. 
É um País que tem áreas agricultáveis e instituições 
que muito nos orgulham – acabou de fazer 39 anos 
a Embrapa. O Brasil é um país que, hoje, faz frente a 
grandes potências agrícolas do mundo, como os Esta-
dos Unidos, que não conseguem mais, praticamente, 
aumentar sua produtividade e também não conseguem 
expandir suas áreas de produção e criação. O Brasil 
tanto ainda tem áreas que podem ser ocupadas, como 
também é referência no aumento da produtividade, na 
criação e na produção. Exatamente este País nos deu 
uma lição fantástica de que é possível reduzir o des-
matamento, como temos feito ao longo dessa última 
década especificamente.

Até o momento do governo do Presidente Lula, o 
Brasil contava sempre o aumento da destruição. Muitas 
políticas foram feitas. O próprio Presidente Fernando 
Henrique estabeleceu alguns pontos importantes, como 
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o aumento da área de reserva legal, por exemplo. A 
sociedade brasileira se sensibilizou, e o Brasil, com 
a chegada do Presidente Lula ao governo, tendo à 
frente do Ministério do Meio Ambiente a Ministra Ma-
rina Silva, começou a experimentar uma agenda nova. 
Uma agenda que ainda não nos orgulha, mas que já 
nos traz esperança. que é a agenda de ver o desma-
tamento diminuindo. 

O Brasil, nos últimos 30 anos, sempre contou o 
quanto de floresta destruiu. Aliás, estamos nessa tarefa, 
que não nos orgulha, há 511 anos. Já foram destruídos 
mais de 300 milhões de hectares de floresta, mas, nos 
últimos dez anos, o Brasil começou a contabilizar a di-
minuição da destruição florestal. É um feito. O bom é 
que essa diminuição vem acompanhada do aumento 
da produção agrícola, do crescimento da agropecuária 
e do aumento da produtividade.

No meio dessa constatação, tivemos o debate do 
Código Florestal, um debate difícil que envolve muitos 
interesses, que envolve paixões, mas que envolve, es-
sencialmente, a responsabilidade que todos nós deve-
mos carregar sempre com o Brasil, com quem trabalha, 
produz, cria, planta, mas também com o presente e 
com o futuro, que é a de conciliar a atividade huma-
na com a conservação dos nossos recursos naturais. 

Está aqui presidindo esta sessão o hoje Senador 
Moka, ex-Deputado Federal, que acompanha esse de-
bate há muito tempo e foi um dos que se somaram ao 
esforço desta Casa de dar um tratamento adequado, 
pensando sempre no Brasil, a essa matéria tão com-
plexa. O Senador Luiz Henrique, um dos relatores; eu, 
o outro relator; o Senador Rodrigo Rollemberg, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente; Senadores 
como a Senadora Ana Amélia, presente desde o pri-
meiro momento; Acir Gurgacz, Presidente da Comis-
são de Agricultura; Eduardo Braga; Senador Eunício, 
Presidente da CCJ; nós nos somamos num movimento 
suprapartidário. Chega agora o Senador Aloysio Nu-
nes, outro também que se envolveu nesse tema desde 
o começo. Foram muitos, procurando pensar o Brasil, 
numa mediação permanente, diária, com quem traba-
lha, com quem produz, com quem representa, aqui, a 
bancada dos que têm um compromisso maior com o 
setor produtivo neste País, dialogando com as ONGs, 
com as entidades não governamentais, com o movi-
mento ambiental brasileiro, com a comunidade técnica 
e científica, com as instituições, como os Ministérios 
Públicos Estaduais e Federal, e, principalmente, fazendo 
um diálogo permanente com o Ministro da Agricultura 
e com a Ministra do Meio Ambiente. 

Daí, o Senado fez um texto, Sr. Presidente, que 
nos orgulha a todos. O texto mereceu 57 votos. Não 
conheci, nesse período que estou aqui, nada complexo, 

cheio de interesses no meio, que já chegou aqui com 
um grave problema vindo da Câmara, num conflito do 
Governo com o resultado da votação naquela Casa, que 
pudesse ser transformado em uma solução como nós 
fizemos, fruto de um equilíbrio na hora de se mediar.

O Senador Luiz Henrique foi incansável nessa 
missão. Também procurei aprender e cumprir com 
a minha parte, trazendo a minha história de vida no 
Acre, a história do nosso governo, os ensinamentos 
de Chico Mendes. 

Mas o certo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, todos que nos ouvem pela Rádio Senado e que 
nos assistem pela TV Senado, é que, passado esse 
período, o texto, como o Regimento estabelece, voltou 
para a Câmara. E, em minha opinião, ele foi desfigu-
rado. Não foram poucas as alterações.

Aqui, tínhamos estabelecido os princípios para 
nortear o gestor público, para orientar a decisão da 
própria Justiça sobre seus fundamentos. A manutenção 
de critérios para proteger nossas nascentes e nossos 
rios. As restrições para novos desmatamentos foram 
bem colocadas, com segurança jurídica. O estabele-
cimento de áreas urbanas com critérios para faixas de 
passagem das águas nas cheias, a fim de pararmos de 
contar os mortos. Ficaram mantidos os percentuais de 
reserva legal para os biomas brasileiros, para nos dar 
segurança de que o Brasil segue em frente com sua 
agenda ambiental. As reservas legais poderão ter seus 
percentuais elevados, quando isso for necessário, pelo 
Governo Federal. Os Estados passam a ter obrigação 
de fazer o zoneamento ecológico-econômico. 

A proposta não facilitava para os oportunistas 
que, fora da lei, desmataram, a partir de 22 de julho de 
2008, As áreas urbanas nas novas expansões, onde 
vivem 84% dos brasileiros, pensando a qualidade de 
vida, com 20 metros de área verde. Foram muitas. As 
guseiras, tendo obrigatoriedade de plantar as suas 
florestas.

Na proposta do Senado, a sociedade podia contro-
lar e conhecer as nossas reservas naturais e, também, 
as áreas de preservação permanente com a exposição 
na Internet. A proposta formalizava o Sistema Nacional 
de Controle, Transporte e Armazenamento de Madeira, 
como chamava o Senador Luiz Henrique, o nosso Re-
navam. O Brasil criaria o controle de queimadas para 
reduzir os incêndios florestais.

O Governo ficaria autorizado a criar um progra-
ma de apoio financeiro, quer dizer, recuperar floresta 
passaria a ser um bom negócio também para os pro-
dutores. E haveria o aumento do poder dos órgãos 
ambientais de controle para que não se possa aí tirar 
o controle, a fiscalização até alcançarmos os nossos 
objetivos. Haveria um tratamento absolutamente dife-
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renciado para o pequeno produtor, para o seringuei-
ro, para o ribeirinho, para ao agricultor familiar. E, nos 
próximos vinte anos, o Brasil teria o maior esforço do 
mundo de recuperação de florestas – essa é uma coi-
sa extraordinária – e também um programa em que, 
ao invés de contarmos a destruição, contaríamos a 
recuperação de floresta. 

Sr. Presidente, o tempo se esgotou, mas eu queria 
dizer que é lamentável, sob todos os aspectos, esse 
conflito que se estabeleceu com o resultado da vota-
ção na Câmara. Agora, estamos todos dependendo 
de uma posição da Presidente da República. Penso 
que é hora do entendimento entre todos aqueles que, 
com serenidade, querem mais produção, mas mais 
produção sustentável no Brasil, que querem mais pro-
teção, mas uma produção que não trate o agricultor, 
o produtor como alguém fora da lei. Ao contrário, que 
aproxime a produção da proteção e da conservação 
florestal. Este é o momento que nós estamos vivendo. 

Eu estou confiante de que a Presidente Dilma 
não vai acatar esse retrocesso, que seria muito ruim 
para o País, e que ela tem, no Senado Federal, a Casa 
que se dedicou a fazer um texto suprapartidário, a fazer 
um texto do equilíbrio, ouvindo, inclusive, em todas as 
etapas, representantes da frente parlamentarista ligada 
ao setor produtivo. Fizemos isso. Construímos aquilo 
que é a essência do Parlamento, que é um acordo, 
um entendimento. Esse acordo, lamentavelmente, na 
minha compreensão, não foi cumprido. 

Agora, espero que a Presidente Dilma, que tem 
sido firme desde o primeiro momento, quando a pri-
meira versão da Câmara foi votada, eu tenho confiança 
de que ela vai estar, sim, a favor daquilo que a opinião 
pública, que a sociedade quer. Ela quer produção com 
conservação, quer que nossas florestas sejam prote-
gidas, quer que nossas águas sejam protegidas, para 
que possamos ter mais criação e mais produção. 

Estou confiante de que a Ministra Izabella, que 
foi fundamental nesse processo, vai saber encontrar 
com a Presidente Dilma o caminho adequado para que 
não haja retrocesso na legislação ambiental do Brasil, 
a fim de que o País possa ter, a partir da votação do 
Código Florestal, a floresta como um ativo econômico 
tão importante quanto o agronegócio. 

Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que a 
floresta precisa ser um ativo econômico.

Nós estamos às vésperas da Rio+20. Não tem 
sentido o Brasil recepcionar 130 lideranças mundiais 
com uma proposta de legislação florestal atrasada.

Então, certamente a Presidente Dilma vetará. É 
essa a expectativa, tenho certeza, de nós todos, mas 
ela terá condição, inspirada no texto votado no Sena-
do, de apresentar uma proposta que possa suprir as 

lacunas e dar a segurança jurídica de que os produ-
tores precisam e, ao mesmo tempo, que a sociedade 
quer, de proteção do nosso meio ambiente.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, aqueles que 
radicalizaram na posição da Câmara, argumentando 
que estavam trabalhando a favor dos produtores não 
estavam. A insegurança jurídica está posta no texto 
votado na Câmara. Ele é péssimo para o meio am-
biente, mas é muito ruim também para os produtores. 
Porque eles vão parar nos tribunais, nas delegacias. 
E nós não queremos isso. Nós queremos paz no cam-
po, mas queremos, essencialmente, o Brasil como a 
referência de um país que cuida da sua água, do seu 
meio ambiente, um país que aproxima a produção da 
proteção e conservação da floresta.

É óbvio que, neste momento, associo-me a to-
dos os brasileiros. Não há alternativa a não ser a Pre-
sidente Dilma estabelecer um veto àquelas partes do 
Código Florestal que significam atraso e, inspirada no 
Senado, quem sabe, construir, através dos instrumen-
tos que o Executivo tem, as medidas necessárias para 
que a legislação ambiental do Brasil seja boa para os 
brasileiros, agora e no futuro, e, especialmente,e para 
quem quer produzir em paz no campo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Davim.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o 
Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de saudar a indicação por parte da Presidente 
Dilma do ilustre Deputado Brizola Neto, do PDT do 
Rio de Janeiro, para ocupar o importante cargo de 
Ministro do Trabalho.

A trajetória pública e pessoal de Brizola Neto 
confunde-se com o trabalhismo no Brasil e sua escolha 
é mais uma demonstração que a Presidente Dilma dá 
ao Brasil de sua sensibilidade política e da relevância 
que empresta ao importante papel do trabalhador na 
vida nacional.

Deixo aqui registrados, portanto, os meus para-
béns à Presidente Dilma pela escolha e a Brizola Neto 
pela indicação.
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Faço este brevíssimo comunicado na condição 
de correligionário e de seu dileto amigo, ressaltando 
inclusive que, ao contrário do que disse parte da im-
prensa, o Ministro Brizola Neto, pelo menos aqui, no 
Senado da República, entre os nossos companheiros, 
entre os cinco Senadores, sempre foi unanimidade.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMBB – MS) – Pois não, Senador.
Concedo a palavra ao próximo inscrito, Senador 

Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Moka, Srs. Senadores, telespectadores 
da TV e ouvintes da Rádio Senado, hoje ocupo a tribu-
na para dar uma boa notícia aos piscicultores do Acre.

Hoje, pela manhã, recebi do Ministro da Pesca e 
da Aquicultura, o grande companheiro Senador Mar-
celo Crivella, a boa notícia de que já foram adquiridas 
cinco escavadeiras hidráulicas para reforçar o trabalho 
de construção de açudes e tanques, para o fortaleci-
mento do projeto de piscicultura desenvolvido pelo 
Governo do Estado do Acre.

Também conversei com o Governador Tião Via-
na, que hoje cumpre agenda em vários Ministérios em 
Brasília, que nos informou que o Governo destinará 
uma escavadeira a cada uma das regionais do Estado.

Então, serão atendidas as regiões do Alto Acre, 
Baixo Acre, região do Purus, região do Tarauacá/En-/En-
vira e também a regional do Vale do Juruá. O Governo 
do Estado destinará, a cada uma dessas regiões, uma 
escavadeira hidráulica, para dar força e maior consis-
tência ao programa de construção de açudes e tanques 
para os pequenos produtores do Acre.

Dessa maneira, recebemos, com muita alegria, a 
informação do Ministro Marcelo Crivella de que, tão logo 
tenha a definição da data da chegada dos equipamen-
tos ao Acre, vai criar uma agenda com o Governador 
Tião Viana, no Acre, e colocará a sua assinatura no 
programa de piscicultura que está acontecendo no Acre, 
que é uma das respostas importantes que o Governo 
do Estado está dando, inclusive, à questão ambiental 

Na semana passada, o Conselho Nacional de 
Pesca e Aquicultura, Conep, destacou em sua pági-
na que o Acre é referência para a criação de peixe na 
Amazônia. Nada mais verdadeiro. Este reconhecimento 
é motivado dentre outros fatores porque o nosso Go-
vernador Tião Viana, juntamente com sua equipe de 
Governo, estabeleceu como uma das prioridades de 
sua gestão o incentivo à piscicultura no Estado. 

No ano passado, ele lançou um ousado progra-
ma de incentivo à piscicultura que vai permitir ao Acre 

deixar de ser importador para ser um exportador de 
pescado, tanto para os Estados vizinhos quanto para 
os países fronteiriços ali do Estado do Acre, o Peru e 
a Bolívia.

Mais de mil famílias já foram beneficiadas com 
açudes e tanques construídos em 17 dos 22 Municí-
pios acreanos, e o Governo do Estado tem uma pers-
pectiva de que tão logo a cadeia da piscicultura esteja 
completamente concluída, haverá uma possibilidade 
de rendimento, a cadeia produtiva do peixe no Acre 
vai movimentar algo em torno de R$350 milhões por 
ano. E isso é muito importante para o fortalecimento 
da economia rural, principalmente para os pequenos 
produtores rurais, que são os principais beneficiários 
desse programa. 

E vale ressaltar que o Projeto de Piscicultura no 
Acre tem uma construção que vai de ponta a ponta na 
cadeia produtiva, tanto no que diz respeito à constru-
ção da estrutura para a produção de alevinos quanto à 
produção de ração, e, depois, a parte de comercializa-
ção e de industrialização, filetagem e comercialização. 
Tanto é que também, na semana passada, o Governo 
inaugurou uma unidade no Município do Bujari, onde 
o Programa ganhou a sua indústria de embutidos de 
peixe. Esta inauguração é muito importante porque 
faz parte desse conjunto de esforços que o Governo 
do Acre está desenvolvendo, no sentido de fortalecer 
a piscicultura.

Então, na semana passada, o Governador Tião 
Viana – com sua equipe – deu mais um grande passo 
para a consolidação do Programa Estadual de Incentivo 
à Piscicultura ao inaugurar as indústrias de embutidos 
de peixe do Município do Bujari, que fica a cerca de 
20 km da nossa capital Rio Branco

A indústria é o resultado de parceria entre o Go-
verno do Estado e o Governo Federal com o Ministé-
rio de Pesca e Aqüiculturas, e também com a nossa 
Prefeitura de Bujari e a Cooperativa de Produtores 
Rurais, pequenos produtores da agricultura familiar e 
piscicultores desse Município. 

Mas esse não é o único passo que está aconte-
cendo nesse momento.

O Secretário da Indústria e Comércio, Edvaldo 
Magalhães, e o Secretário da Seaprof já estão anun-
ciando para os próximos meses a conclusão do com-
plexo industrial de piscicultura no Acre, que está sendo 
implantado na BR-364, exatamente onde vai funcionar 
toda a cadeia coordenada por esse complexo industrial, 
que prevê desde a produção de alevinos, a produção 
de ração, o processo de comercialização, compra dos 
peixes produzidos pelos piscicultores e depois a indus-
trialização para posterior exportação. 
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Vale ressaltar que esse esforço conta com assis-
tência técnica integral; ele conta com assistência téc-
nica integral desde o processo da construção do açu-
de, é assegurada, aos criadores, a assistência técnica 
em toda a cadeia produtiva, e eles serão orientados 
nesse processo desde a construção dos açudes até 
a comercialização do seu produto. 

Então, nesse aspecto, o Governo do Acre está de 
parabéns e exatamente por isso o Ministério da Pesca 
e Aquicultura faz esse reconhecimento em seu site, 
relacionado a esse programa que está acontecendo 
no Estado do Acre. 

Quero informar também que juntamente com o 
Governador Tião Viana e com o Senador Jorge Via-
na realizaremos uma agenda conjunta neste final de 
semana por todo o Vale do Juruá. Teremos atividades 
no Município de Feijó, onde serão inauguradas algu-
mas ruas do Programa Ruas do Povo e dada ordem 
de serviço para a execução de outras ruas; teremos 
também inauguração de ruas e dada ordem de serviço 
para outras obras no Município de Tarauacá. 

E depois, seguimos para Cruzeiro do Sul, onde 
estaremos no final da sexta-feira e durante todo o sá-
bado, realizando atividades com marceneiros e par-
ticipando da inauguração do complexo industrial do 
distrito industrial lá de Cruzeiro do Sul, que tem uma 
vocação toda especial no fortalecimento da produção 
da marcenaria daquele Município. 

Então, dessa forma, a gente já anuncia à popu-
lação de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó que esta-
remos participando dessa agenda, juntamente com o 
Governador, neste final de semana, e anunciando já 
para o dia 21 de maio a presença do nosso Ministro 
Fernando Pimentel, que vai, juntamente com o Go-
vernador Tião Viana e com o Secretário de Indústria 
e Comércio, do Estado do Acre, Edvaldo Magalhães, 
proceder á instalação em definitivo da nossa Zona de 
Processamento de Exportação, a nossa ZPE, que foi 
a primeira no Brasil a conseguir o alfandegamento. 

Então, estamos em estado de júbilo exatamente 
porque conseguimos o alfandegamento da Zona de 
Processamento de Exportação, que é algo muito difí-
cil. Para se ter uma ideia, hoje, temos 22 ZPEs apro-
vadas no Brasil, e apenas a do Acre conseguiu esse 
alfandegamento, exatamente porque foi cumprido todo 
o rito, que é muito difícil de ser atendido devido a exi-
gências burocráticas, que são tantas. Porém, foram 
todas atendidas.

Nós estaremos, no dia 21 de maio, uma segunda-
-feira, com o Ministro Fernando Pimentel, proceden-
do à inauguração da nossa Zona de Processamento 
de Exportação, que será mais um espaço gerador de 
emprego e fortalecedor da econômica acreana, en-

grandecendo cada vez mais o nosso projeto de de-
senvolvimento sustentável, que está acontecendo com 
sucesso no Estado do Acre.

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

PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador inscrito 
Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Waldemir Moka, caros cole-
gas, mobilidade urbana é um tema que está em voga 
em todo mundo. No Brasil, não seria diferente: creio 
que dez entre dez candidatos a prefeito, nas cidades 
de médio e grande porte de todo o País, devem incluir 
entre sua plataforma de ação, estratégias eficazes de 
mobilidade urbana.

Incluem-se, neste amplo conceito, desenvolvi-
mento de transporte coletivo de qualidade, engenharia 
de tráfego eficiente e acessibilidade ao pedestre, ao 
ciclista e aos portadores de deficiência. 

Sem dúvida, é indispensável que nossos futuros 
administradores municipais preocupem-se genuina-
mente com essa questão, pois a realidade está ainda 
muito distante do que desejamos.

Levantamento realizado entre fevereiro e abril 
deste ano pelo Portal Mobilize, uma entidade sem fins 
lucrativos que estimula o desenvolvimento de políticas 
de mobilidade urbana sustentável, avaliou o estado 
de calçadas de doze capitais do País. Entre os crité-
rios de avaliação, estavam as irregularidades no piso; 
a aferição da largura mínima de 1,2 m exigida pela 
ABNT; existência de degraus que dificultam a circu-
lação; obstáculos, como postes, telefones públicos, 
lixeiras, bancas de ambulantes e de jornais, entulhos, 
etc; existência também de rampas de acessibilidade 
para cadeirantes; iluminação adequada; sinalização 
para pedestres e paisagismo para proteção e conforto.

Vejam bem quantos temas, quantas irregularida-
des, quantos problemas, quantas questões devem ser 
analisadas, agora principalmente, em ano eleitoral e, 
ainda mais, em uma eleição municipal, em que, sem 
dúvida alguma, os candidatos a dirigir os municípios 
neste País, principalmente – eu não diria pequenos, 
que não têm tanto problema – os médios, com maior 
densidade populacional. É uma gritaria em toda parte.

Há problemas para as pessoas que têm deficiên-
cia, no transporte e de acessibilidade de uma forma ou 
de outra. É necessário que incluam em suas propostas, 
que discutam em seus programas a acessibilidade por-
que cada vez mais a demanda nesse sentido cresce no 
Brasil, sem dúvida nenhuma, em nossos Municípios. 

Na média geral, em valores de zero a dez, ape-
nas duas cidades conseguiram índices acima de sete. 
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Vejam bem, em dez cidades, apenas duas consegui-
ram índices acima de sete. Com um detalhe: nenhuma 
chegou a oito. A constatação da equipe organizadora 
é que, de forma geral, a maior parte das ruas avalia-
das carece de melhorias e correções. Parece coisa 
pequena, mas, se formos analisar, não é.

É preciso, ainda, atentar para um detalhe revela-
do pelo estudo: a disparidade entre bairros e ruas de 
uma mesma cidade. A mesma cidade, entre bairros e 
ruas, há uma disparidade incalculável. Por exemplo, 
na cidade de São Paulo que ostenta a rua nota 10, 
a poderosa Avenida Paulista, encontra-se também a 
Rua Darzan, com a vergonhosa média de 3,13. Se a 
Paulista tem sete pontos e pouco, não chega a 8 – a 
Paulista, que é a Paulista – tem a Darzan que está ali 
junto. Foi feito um levantamento e ela recebeu 3,13, não 
chega a quatro. E é ao lado. E as pessoas que moram 
na rua ao lado, a Darzan, têm problemas de acessibi-
lidade, disso e daquilo. Vende-se, às vezes, uma ideia 
da Paulista para as pessoas que vêm do exterior, do 
mundo para ser um modelo. Mesmo assim, não chega 
a oito pontos. Mas, logo ao lado, anuncia-se que há 
aqueles dramas, aqueles problemas de acessibilidade 
e assim por diante. Assim é no Brasil. 

Trata-se de um quadro preocupante, sem dúvida 
alguma. Às vezes, a pessoa não dá muita importância 
para isso, mas, repito, devemos levar isso em conside-
ração. Contudo, não posso me furtar a outra reflexão 
correlata: se essa situação é alarmante para o dito ci-
dadão comum, quais são os reflexos para o portador 
de necessidades especiais? E, aí, é que vem a coisa. 

No Brasil, apesar de não dispormos de dados es-
tatísticos atualizados, acredita-se que tenhamos cerca 
de 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo 
de deficiência permanente, mais de 12,5% da popu-
lação brasileira. Dá-se a entender que isso é pouca 
gente, tal e coisa. Vejam bem, é na base de vinte e 
poucos milhões de pessoas portadoras de algum tipo 
de deficiência permanente no Brasil, mais de 12,5% da 
população brasileira. Para grande parte deles – cadei-
rantes, portadores de deficiência visual, auditiva, entre 
outros, as barreiras encontradas em nossas calçadas, 
a falta de preparação da estrutura urbana para seu 
completo acesso, tornam-se obstáculos praticamen-
te intransponíveis. Parece coisa pequena, mas não é.

Ainda temos muito que avançar no campo da 
igualdade de direitos aos portadores de deficiências: 
acesso ao mercado de trabalho, educação, previdência 
e muitas outras questões. Faço questão de destacar 
o trabalho abnegado de vários parlamentares, dando 
especial relevo ao Senador Lindbergh Farias e aos 
Deputados Federais Rosinha da Adefal e Romário de 

Souza, citando apenas alguns que se dedicam bas-
tante nesse tema.

É imperioso começar, garantindo o direito básico, 
elementar, previsto em nossa Constituição Federal, da 
liberdade de ir e vir, exigindo o cumprimento de regras 
elementares de acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos. Os cidadãos portadores de deficiência são 
detentores dos mesmos direitos de todos os outros, 
não podem ser submetidos à ultrajante situação de se 
verem impedidos de circular livremente pela ausência 
de uma simples rampa.

Está aí uma nobre e indispensável plataforma aos 
nossos candidatos, para que apresentem seus planos 
para enfrentar esse grande tema que envolve um di-
reito simples e básico: a mobilidade urbana.

Caro Presidente e colegas, essas são algumas 
considerações que trago, no momento em que vamos 
às urnas, neste ano, principalmente em relação às 
eleições municipais, que dizem diretamente respeito 
a esse tema.

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

PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador inscri-
to, Senador Rodrigo Rollemberg. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Cristovam Bu-
arque. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de 
pedir para falar pela liderança do PDT. O documento 
já está aí, solicitando.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª já está inscrito, Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei 
muito breve, apenas para registrar, com satisfação, o 
encerramento, hoje pela manhã, depois de uma as-
sembleia bastante concorrida, a suspensão, da gre-
ve dos professores do Distrito Federal, que já durava 
mais de 50 dias.

Quero cumprimentar, aqui, o movimento dos 
professores, pela decisão tomada, de forma unida – 
apenas uma pequena minoria foi contra a suspensão 
da greve. E queria fazê-lo nos nomes das professoras 
e professores Rosilene Correa, Washington Dourado, 
Isabel Portuguez, Cleber Soares e Berenice Darc que 
foram os representantes da Comissão de Negociação 
que, junto com a Central Única dos Trabalhadores e 
com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Educação negociaram com a bancada federal, que 
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tenho a honra de coordenar no Congresso Nacional, 
e com a OAB e a UnB uma solução para o impasse.

Na semana retrasada, nós fomos procurados pelo 
Sindicato dos Professores que solicitou uma reunião 
com a bancada federal. Naquele momento, recebe-
mos a solicitação de que a bancada federal buscasse 
intermediar um entendimento, já que estavam difíceis 
as negociações entre o Sindicato dos Professores e 
o Governo do Distrito Federal. 

Por sugestão minha, por iniciativa minha, procurei 
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Fe-
deral, na pessoa do seu Presidente, Dr. Caputo Neto, 
e a Universidade de Brasília, na figura do seu Reitor 
José Geraldo, pelo respeito e credibilidade que essas 
instituições têm no Distrito Federal, para que nós pu-
déssemos, essas instituições junto com a bancada, 
buscar mediar um entendimento entre professores e 
Governo do Distrito Federal.

Isso demonstra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o quanto a bancada federal pode colaborar 
para resolver problemas do Distrito Federal e do Go-
verno do Distrito Federal. Não foi a primeira vez que a 
bancada se ofereceu para colaborar, para mediar um 
entendimento. E quero registrar, quero cumprimentar a 
direção do Movimento dos Professores que, atenden-
do a um apelo dessa comissão – OAB, UnB e Banca-
da Federal, com a participação de alguns Deputados 
Distritais – resolveu desocupar, de forma pacífica, o 
prédio da Secretaria de Educação, o Anexo do Buriti, 
na última sexta-feira, quando o Governo do Distrito 
Federal tinha entrado com a reintegração de posse e 
o Juiz pressionava o Governo do Distrito Federal para 
que fizesse a desocupação através da Polícia Militar, 
inclusive ameaçando prender o Comandante da Poli-
cia Militar. Por uma decisão acertada do Governo do 
Distrito Federal que se negou a fazer a desocupação 
com violência. Por mais uma vez, com a intermediação 
dessa comissão – eu pessoalmente estive presente no 
anexo do Buriti – os professores desocuparam aquele 
prédio, criando um ambiente que permitiu a retoma-
da do diálogo e posteriormente a construção de um 
entendimento.

A forma foi de buscar, ouvindo os professores e 
ouvindo o Governo do Distrito Federal, que apontou 
as suas limitações em relação à Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a comissão buscou mediar no sentido de 
construir uma proposta que pudesse ser aceita pelo 
Governo do Distrito Federal e que pudesse ser apre-
sentada pelo comando de greve na assembleia, o que 
foi feito hoje e que garantiu a suspensão da greve, com 
o compromisso de que, em setembro, serão abertas 
mesas de negociação, ou seja, o Governo do Distrito 
Federal reabrirá o debate com os professores da rede 

pública do Distrito Federal, ficando comprometido, já 
a partir do mês de junho, o auxilio saúde no valor de 
R$200,00 (duzentos reais). O Governo do Distrito Fe-
deral tem o compromisso de apresentar um plano de 
saúde para os servidores da área de educação e de-
mais servidores públicos, mas foi negociado já a partir 
de junho o pagamento de um auxilio saúde no valor de 
R$200,00 (duzentos reais). E uma das reivindicações 
dos professores é a incorporação da Tidem, Gratifi-
cação de Dedicação Exclusiva do Magistério Público. 
O governo se compromete a incorporar no prazo má-
ximo de quatro anos, fazendo com que em setembro, 
quando já terá o resultado fiscal dos dois primeiros 
quadrimestres do ano, reavaliará a possibilidade de 
antecipar a incorporação da Tidem, num prazo menor 
do que os quatro anos, assumindo o compromisso de 
incorporar no máximo em quatro anos.

Todas as outras despesas, todos os outros acor-
dos que já haviam sido negociados e que havia já en-
tendimento entre o Governo do Distrito Federal e os 
professores, o governo se compromete, num prazo de 
30 dias, a encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, através de projetos de lei.

Os professores também se comprometem a fazer 
a reposição integral dos dias parados, e é muito impor-
tante essa decisão para que não haja nenhum preju-
ízo, para que não haja prejuízo maior para os alunos 
da rede pública do Distrito Federal, que ficaram sem 
aula por esse período de mais de 50 dias.

Entendo que essa é uma decisão muito impor-
tante e por isso merece ser registrada da tribuna do 
Senado Federal, para que a cidade volte à sua nor-
malidade, especialmente nessa área absolutamente 
fundamental e indispensável para o futuro do Distrito 
Federal, especialmente das nossas crianças.

Quero registrar que, muitas vezes, fui abordado 
por pessoas simples nas ruas, aqui mesmo no Con-
gresso Nacional. Por mais de uma vez, fui abordado 
por servidores, por pais, preocupados com a continui-
dade da greve, com a dificuldade de manter as suas 
crianças em casa e com a perda de parte do ano letivo. 
Portanto, tenho convicção de que essa decisão corre-
ta da assembleia dos professores vem contribuir para 
trazer normalidade à vida cotidiana do Distrito Federal. 

Não posso deixar de agradecer aqui, em nome 
da bancada federal, como seu coordenador, a par-
ticipação dos Deputados Federais e dos Senadores 
do Distrito Federal nesse processo que permitiu essa 
mediação. E, de forma muito especial, quero fazer o 
registro das presenças e da participação do Reitor 
José Geraldo, da Universidade de Brasília, e do Dr. 
Caputo Neto, Presidente da OAB do Distrito Federal, 
que se colocaram pessoal e inteiramente à disposição, 
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participando de várias reuniões, demoradas, durante 
horas e horas, reuniões inclusive ao longo deste final 
de semana e do feriado, mas que contribuíram para a 
apresentação dessa proposta, dessa mediação, aceita 
pelo Governo do Distrito Federal e hoje, pela manhã, 
aceita pela greve dos professores. 

No nosso entendimento, esse movimento de-
veria ser encerrado sem vencedores, nem vencidos. 
Para uma categoria importante como a categoria dos 
professores, era importante que essa greve fosse en-
cerrada não como uma derrota imposta aos professo-
res, porque isso não seria bom para a nossa cidade. 

Portanto, quero cumprimentar, especialmente 
os professores, pela decisão de hoje, que permitiu o 
encerramento da greve e a volta à normalidade, espe-
cialmente a essa comissão de negociação, que pro-
curou a bancada do Distrito Federal: as professoras 
Rosilene Correa, Isabel Portuguez, Berenice Darc e 
os professores Washington Dourado, Cleber Soares; 
e, em nome deles, cumprimentar todos os professores 
e professoras do Distrito Federal.

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

PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu pedi a palavra para fazer apenas 
um curto comentário sobre uma audiência, hoje de ma-
nhã, na Comissão de Educação, sobre dois assuntos.

Um deles foi a segurança dos Chefes de Estado, 
durante a reunião Rio+20, o que foi bem explicado, foi 
bem colocado, e ficou claro que há um trabalho bem 
feito por parte das autoridades brasileiras. O outro 
é o que eu acho mais importante para se discutir: o 
problema das regras que estão querendo definir para 
a Copa do Mundo, especialmente essa polêmica mu-
dança de regra, no Brasil, de permitir a venda de be-
bidas alcoólicas.

O Procurador do Estado de Minas Gerais que lá 
esteve, o Dr. José Antônio, foi muito claro e enfático 
na sua posição de que não vê por que mudar a regra 
atual e passar a permitir a venda de bebidas nos está-
dios – e não só a venda, mas o consumo de bebidas.

É óbvio para todos nós que é muito mais proble-
mática a presença de setenta mil, e talvez até de mais, 
espectadores, torcedores num estádio com álcool do 
que sem álcool. Isso é claro. Já ficou provado, já ficou 
demonstrado. Muitos países da Europa já tomaram essa 
decisão que o Brasil também tomou, corretamente: 
não misturar bebida e assistência a jogos de futebol.

O Brasil vai estar nas televisões do mundo intei-
ro. Os torcedores que ali aparecem, mesmo sendo de 

fora, aparecem para o mundo como torcedores brasi-
leiros. Não é hora de fazermos aquilo que perturbaria o 
funcionamento dos jogos. E uma das coisas que pode 
atrapalhar o funcionamento dos jogos é o consumo de 
bebida alcoólica nos estádios.

O segundo ponto é que o fato de mudarmos as 
regras porque a Fifa nos impõe é uma vergonha, uma 
desmoralização e uma perda de soberania nacional. 
E, se alguém disser que o Brasil está escolhendo li-
vremente, então por que não liberar depois da Copa? 
Então, quem errou quando proibiu o uso de bebidas 
alcoólicas nos estádios de futebol alguns anos atrás? 
É claro que não é o pensamento geral.

O Procurador de Minas Gerais disse que 70%, em 
uma pesquisa, apoiaram uma decisão do Governador 
do Estado de Minas Gerais de proibir a venda de be-
bidas alcoólicas durante os jogos de futebol naquele 
Estado. A população brasileira está claramente con-
trária a isso. Não podemos cometer o erro de passar 
o recado ao mundo inteiro de que nós estamos nos 
subordinando a uma determinação externa e mudando 
as nossas leis para poder vender bebida.

Perguntei a ele se era verdade a notícia, Senador, 
que vi no jornal de que o Catar, que é um país muçul-
mano, teria determinado a suspensão das regras que 
existem naquele país, de venda de bebida para todos 
os catarenses, no sentido de permitir que a Copa ali 
fosse. Ele disse que não tinha confirmação, mas que 
duvidava muito de que o país fizesse isso; que, talvez, 
no máximo, haveria permissão para os estrangeiros 
poderem beber, porque a religião de todo o país veda, 
proíbe o uso de bebida alcoólica.

Enfim, não há exemplo de país mudando suas 
leis para permitir a venda de bebidas alcoólicas.

Mas eu fiz outra pergunta, Senador, e queria tra-
zer aqui a minha preocupação. Estamos todos voltados 
para discutir se vai haver ou não a venda de bebidas 
alcoólicas, mas nós não estamos – e não vi em nenhum 
lugar – com a preocupação em reprimir, com rigor, o 
risco do aumento da prostituição de menores durante 
os jogos da Copa.

Nós vamos receber, provavelmente, centenas 
de milhares de torcedores, pelo menos dezenas de 
milhares de torcedores. O público, a maioria desses 
torcedores, é de jovens homens. O risco, sobretudo 
depois da decisão do STJ de considerar que relação 
sexual de um homem com uma menor, com uma crian-
ça, se ela estiver caracterizada como prostituição, não 
é estupro nem é crime... Nós passamos esse recado 
para o mundo. Isso saiu nos jornais do mundo inteiro, 
saiu nas televisões do mundo inteiro. E isso foi noticia-
do, em parte, vinculado também aos jogos da Copa. 
E nós não podemos permitir que com uma coisa tão 
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boa como ter a Copa no Brasil tenhamos a vergonha 
de transformar o País em um centro de atração de tu-
ristas pelos jogos e de turistas sexuais, por causa das 
nossas menores.

E eu não estou vendo, até aqui, um recado dos 
dirigentes, dos que organizam a Copa uma preocu-
pação central neste aspecto. Em relação à bebida, já 
temos um debate; mas, em relação a esse aspecto 
extremamente preocupante, não vejo nenhum debate 
entre nós, no Governo, nas autoridades nem na Fifa. 
É preciso despertamos para isso!

E foi a pergunta que eu deixei: como o Ministério 
Público pode se preocupar, além da venda de bebidas, 
com esse risco que vamos correr, o risco de milhares 
de meninas passarem a ser vitimas da Copa em vez 
de serem as que vão, juntamente com todo o mundo, 
comemorar uma vitória na Copa?

É esse recado, Sr. Senador, Sr. Presidente, que 
quis passar, relembrando uma boa audiência e uma 
imensa preocupação, a preocupação com as mudan-
ças das regras para autorizar a venda de bebidas e 
também a preocupação de que, com a tolerância que 
demonstramos socialmente, ao longo de décadas ou 
pelo menos há duas ou três décadas, com o fato de 
que este País é um dos raros países do mundo onde 
há menores na prostituição, a exploração sexual du-
rante a Copa não venha a aumentar essa chaga, essa 
chaga, essa vergonha que o Brasil padece.

Era isso, Sr. Presidente, que tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Cristovam Bu-
arque.

Não havendo mais oradores inscritos, a Presidên-
cia vai abrir a Ordem do Dia regimentalmente.

Não há acordo de Liderança e duas medidas 
provisórias trancam a pauta.

Portanto, 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 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).

2 
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.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 3, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento  
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.
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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. 3 
º 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.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento 

nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 

signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

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 Requerimento 
nº 282, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 196, de 2007, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos 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).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não havendo mais oradores inscritos, a 
Presidência vai encerrar a presente sessão, lembrando 
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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 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: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 

25.02.2012)
Prazo final prorrogado: 09.05.2012

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 553, de 2011, que abre crédito extra-
ordinário, 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 
23.04.2012)

Relator revisor: Senador Lobão Filho
(Sobrestando a pauta a partir de: 

17.03.2012)
Prazo final prorrogado: 30.05.2012

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

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

do Requerimento 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.

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 LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar. 

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão,  

nos termos do Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

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).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 
minutos.) 
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Ata da 72ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 3 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka e Casildo Maldaner,  
e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 18 horas e 58 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) – Só um minuto.

A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu o Relatório Final nº 1, de 2012, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento 
nº 547, de 2011, destinada a investigar supostas ir-
regularidades praticadas pelo Ecad na arrecadação 
e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, 
abuso da ordem econômica e prática de cartel no ar-

bitramento de valor de direito autoral e de conexos, o 
modelo de gestão coletiva centralizada, direitos auto-
rais e execução pública no Brasil e a necessidade de 
aprimoramento da Lei nº 9.610/98, com apresentação 
de proposição e recomendações, que serão encami-
nhadas aos órgãos competentes.

O relatório vai à publicação em suplemento ao 
Diário do Senado Federal.

A proposição apresentada foi autuada como Pro-
jeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, e ficará perante 
a Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de 
emendas, nos termos do art. 235, inciso II, f, do Regi-
mento Interno do Senado.

É a seguinte a proposição apresentada:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguin-
tes Avisos de Ministros de Estado:

– Nº 41, de 19 de abril de 2012, do Presidente do 
Banco Central do Brasil, em resposta ao Reque-
rimento nº 1.545, de 2011, de informações; e nº 
122, de 20 de abril de 2012, do Ministro de Es-
tado da Fazenda, em resposta ao Requerimento 
nº 1.546, de 2011, ambos de iniciativa da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, para que instruam a 
Proposta de Fiscalização e Controle nº 8, de 2005.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes e juntadas ao processado da Proposta 
de Fiscalização e Controle nº 8, de 2005. Dessa forma, 
o Requerimento nº 1.547, de 2011, de sobrestamento, 
perde o objeto e fica prejudicado.

Os Requerimentos vão ao arquivo e a Proposta 
de Proposta de Fiscalização e Controle nº 8, de 2005, 
retorna à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle – CMA.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

– nº 450, de 2006 (nº 2.229/2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Atalaia da Última Hora 
a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul;

– nº 373, de 2007 (nº 263/2007, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Sistema Sul Matogrossense 
de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul;

– nº 614, de 2010 (nº 2.707/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada à Televisão Verdes Mares Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2011 
(nº 2.856/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Cultura de Bariri Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Bariri, Estado de São Paulo;

– nº 317, de 2011 (nº 2.914/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para 

explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Salto, Estado 
de São Paulo;

– nº 322, de 2011 (nº 2.991/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à R & V Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Mococa, Estado de São Paulo;

– nº 324, de 2011 (nº 3.006/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária Lírio dos Vales para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo;

– nº 327, de 2011 (nº 3.060/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Frei Rogério para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Curitibanos, Estado da Santa Catarina;

– nº 330, de 2011 (nº 3.074/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção 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;

– nº 331, de 2011 (nº 3.097/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Imprensa S/A para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

– nº 333, de 2011 (nº 107/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Mulher Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

– nº 338, de 2011 (nº 127/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Notícias Brasileiras Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Matão, Estado de São Paulo; 

– nº 340, de 2011 (nº 133/2011, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Jornal A Verdade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de São José, Estado de Santa Catarina;

– 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 Comu-
nicação Social Guglielmo Marconi para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Venha Ver, Estado do Rio Grande do Norte;

– nº 345, de 2011 (nº 174/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Difusão Comunitária Auta 
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de Souza para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Macaíba, Estado do 
Rio Grande do Norte;

– nº 347, de 2011 (nº 181/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural e Radiodifusora Comuni-
tária de Buritizeiro-MG para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Buritizeiro, 
Estado de Minas Gerais;

– nº 354, de 2011 (nº 254/2011, na Câmara dos Depu-
tados), 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;

– nº 360, de 2011 (nº 1.596/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Meirelense de Cultura e 
Radiodifusão Comunitária para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Vitor 
Meireles, Estado de Santa Catarina; 

– 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; 

– nº 366, de 2011 (nº 2.822/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Educadora de Taió Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Taió, Estado de Santa Catarina;

– nº 368, de 2011 (nº 2.903/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Radio-
difusão Novas de Paz para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itabira, 
Estado de Minas Gerais; 

– 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 Desenvolvimen-
to ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Fadepe/JF 
para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais; 

– nº 373, de 2011 (nº 2.923/2010, na Câmara dos Depu-
tados), 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; 

– nº 382, de 2011 (nº 3.075/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Radiodifusão Comunitária 
Educativa de Balneário Gaivota para executar 

serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina; 

– nº 384, de 2011 (nº 86/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao Sistema de Comunicações Profes-
sor Walter Alencar Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí;

– 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;

– nº 414, de 2011 (nº 94/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Educacional, Cultural e As-
sistencial de Pinheiro – FECAP para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão;

– nº 425, de 2011 (nº 2.871/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Serra Azul Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.

– nº 456, de 2011 (nº 3.025/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Santarém, Estado do Pará;

– nº 461, de 2011 (nº 366/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rede Vividense de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná;

– nº 23, de 2012 (nº 90/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Uirapuru Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul;

– 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;

– 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;

– nº 28, de 2012 (nº 161/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
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à Associação Comunitária São Judas Tadeu para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ibiassucê, Estado da Bahia; e

– 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.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, 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, 368, 371, 373, 382, 384, 388, 414, 425, 456 e 461, de 
2011; 23, 24, 27, 28 e 34, de 2012, vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 21/2012/MPV-564

Brasília, 26 de abril de 2012

Assunto: Resultado da eleição para Vice-Presidente 
da MPV nº 564.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Comunico a Vossa Excelência que, na qualidade 
de Presidente da Comissão Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória nº 564, de 2012, foi eleito o Depu-
tado Zezéu Ribeiro para Vice-Presidente da matéria.

Respeitosamente, – Senador Wellington Dias, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 459, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 287 – Comple-
mentar, de 2010, do Senador Arthur Virgílio, 
que dispõe sobre a concessão de aposenta-
doria por invalidez aos segurados acometidos 
pelas doenças ou afecções que especifica.

Relator: Senador Roberto Requião

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado n° 287, de 2010 
– Complementar, que dispõe sobre a concessão de 

aposentadoria por invalidez aos segurados acometi-
dos pelas doenças ou afecções que especifica, é de 
autoria do eminente Senador Arthur Virgílio.

A proposição tramita no âmbito desta Comissão 
de Assuntos Sociais.

Em síntese, o que se almeja é acrescentar o art. 
42-A a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, 
para estabelecer que, desde que incapacitantes para 
o trabalho, as doenças causadas por sobrecarga na 
coluna vertebral, ou doença renal hipertensiva, adqui-
ridas pelos trabalhadores em transporte rodoviário de 
passageiros ou de cargas e as lesões causadas por 
esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacio-
nados ao trabalho (LER/DORT) excluem as exigências 
previstas no art. 42 da Lei n° 8.213, de 1991.

Segundo a justificativa apresentada pelo autor, 
cada vez mais o trabalhador está sujeito a uma varie-
dade maior de doenças em seu ambiente de trabalho, 
muitas delas incapacitantes, capazes de ensejar a apo-
sentadoria por invalidez. De acordo com a Previdência 
Social, as chamadas LER/DORT são responsáveis por 
mais de 65% dos casos reconhecidos de incapacita-
ção. São transtornos que acometem a coluna cervical, 
vasos, ossos, nervos, tendões e articulações, principal-
mente os membros superiores. São consequência das 
más condições de trabalho, cujo processo inflamatório 
pode ser ocasionado por traumatismos provenientes 
da ação de agentes físicos, químicos, biológicos, er-
gonômicos, elétricos e mecânicos.

Argumenta-se ainda, que casos de LER/DORT 
são encontrados em trabalhadores de bancos, proces-
samento de dados, serviços de comunicação, comércio, 
metalurgia, mineração, indústria de material elétrico e 
de hospitais, comunicações, confecções, química, bor-
racha, alimentícia, gráfica, construção civil, entre outras.

E, por fim, cita o caso específico dos motoristas 
de transporte rodoviário de passageiros e de transporte 
de cargas, relatando que a atividade exige a ação de 
grupos musculares por anos, o que desencadeia, ao 
longo do tempo, uma série de lesões que os incapaci-
tam de continuar exercendo a profissão. Essa situação 
é agravada pela estressante jornada de trabalho, que 
requer prolongada e constante permanência ao volante.

Esta Comissão, em análise preliminar, aprovou 
Parecer da relatoria do Senador Paulo Bauer, alertando 
para a necessidade de reautuação da proposição como 
Projeto de Lei do Senado – Complementar, em face do 
que determina o art. 201, § 1°, da Constituição Federal.

Comunicada a Presidência do Senado Federal 
sobre esta deliberação por intermédio do Ofício n° 12, 
de 2012 – Presidência – CAS, a matéria teve seus 
avulsos republicados e promovida sua reautuação para 
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projeto de lei complementar, retornando a Comissão 
de Assuntos Sociais para análise de mérito.

Até a presente data não foram apresentadas 
emendas à proposição.

II – Análise

Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com 
o art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais 
oferecer parecer sobre o presente projeto de lei com-
plementar.

Alterações promovidas na legislação de regência 
da Previdência Social, mais especificamente no Pla-
no de Benefícios da Previdência Social (Lei n° 8.213, 
de 1991) inserem-se no campo da Seguridade Social.

Normas com esse conteúdo estão entre aquelas 
de iniciativa comum, previstas no art. 61 da Consti-
tuição Federal. Cabe, assim, ao Congresso Nacional 
legislar sobre o tema, nos termos do art. 48 da mes-
ma Carta.

No mérito, importante, preliminarmente, fazer 
algumas considerações de ordem técnica, que en-
volvem a concessão da aposentadoria por invalidez 
assegurada pelo Regime Geral da Previdência So-
cial – RGPS.

O benefício de prestação continuada decorrente da 
aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar 
incapacitado permanentemente para qualquer trabalho, 
em virtude de doença ou acidente, e não for passível de 
reabilitação para o exercício do trabalho. O benefício lhe 
será pago enquanto permanecer nessa condição.

A lei não especifica qualquer tipo de doença ou 
lesão incapacitante para o trabalho. Note-se também 
que a existência de doença ou lesão não significa ne-
cessariamente incapacidade. Pessoas com doenças 
como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial etc., 
ou lesões, tais como, sequelas de poliomielite, ampu-
tações de segmentos corporais, podem trabalhar, se-
gundo a exegese legal.

Se houver, no entanto, um agravamento de na-
tureza anatômica, ou funcional, ou de esfera psíquica, 
que impeça o desenvolvimento da atividade, essas 
doenças e lesões não incapacitantes podem se tornar 
incapacitantes. Por isso, a constatação da incapacidade 
dá-se por meio de perícia médica realizada pelo INSS.

Assim, uma costureira, por exemplo, portadora 
de artrose num dos joelhos, pode tomar-se inapta para 
exercer funções laborativas que necessitem permanên-
cia em pé ou marcha prolongada, e a utilizar máquinas 
de costura não elétricas. Se a perícia constatar a inca-
pacidade laborativa para exercer aquela profissão ou 
qualquer outra que lhe garanta sua subsistência terá, 

evidentemente, reconhecido seu direito ao recebimento 
da aposentadoria por invalidez.

Não tem direito à aposentadoria por invalidez 
quem, ao se filiar à Previdência Social, já tiver do-
ença ou lesão que geraria o benefício, a não ser 
quando a incapacidade resultar do agravamento da 
enfermidade.

Finalmente, para ter direito ao benefício, o tra-
balhador precisa contribuir para a Previdência Social 
por, no mínimo, doze meses. Todavia, existem exce-
ções: o cumprimento do período de carência deixa 
de ser exigido em caso de acidente do trabalho, bem 
como quando a incapacidade estiver relacionada com 
as doenças consideradas graves pela legislação, que 
atualmente são as seguintes: tuberculose ativa, hanse-
níase, alienação mental, neoplasia maligna (câncer), 
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardio-
patia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da 
doença de Paget (osteíte deformante), AIDS, con-
taminação por radiação, hepatopatia grave, fibrose 
cística (mucoviscidose).

Em conclusão, os segurados acometidos por do-
enças ou afecções causadas por sobrecarga na coluna 
vertebral, ou doença renal hipertensiva, adquiridas no 
trabalho em transporte rodoviário de passageiros ou de 
cargas, bem como aqueles que possuam lesões causa-
das por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER/DORT), não se encontram 
amparados pela legislação em vigor de forma direta, o 
que gera enorme constrangimento para os segurados 
acometidos dessas doenças que, reiteradamente, têm 
seu benefício à aposentadoria por invalidez negado, 
sendo-lhes deferido, quando muito, o auxílio-doença.

Antes, contudo, de concluirmos nossa análise, 
importante ressaltar a ocorrência de um equívoco por 
parte desta Comissão, pois recorrentemente há muita 
confusão entre aposentadoria por invalidez e aposen-
tadoria especial, quando relacionadas a determinadas 
doenças específicas.

Assim, após uma análise mais detida, verificou-
-se que o formato original de apresentação desta pro-
posição, na forma de projeto de lei e não de projeto de 
lei complementar estava correta, uma vez que não se 
trata da hipótese prevista no § 1° do art. 201 da Consti-
tuição, que disciplina a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
beneficiários do regime geral de previdência social, res-
salvados os casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de segurados portadores de 
deficiência, nos termos definidos em lei complementar.



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 4 15447 

Na situação que se apresenta nesta proposição, 
o que se pretende basicamente é possibilitar o aces-
so direto ao benefício de aposentadoria por invalidez. 
Atualmente o segurado fica percebendo auxílio-doen-
ça, enquanto permanecer incapacitado, podendo ser 
reabilitado. Somente a comprovação de incapacidade 
permanente por laudo médico seria o suficiente para 
acesso à aposentadoria por invalidez.

III – Voto

Em face do exposto votamos pela devolução do 
Projeto de Lei do Senado n° 287, de 2010, à Mesa do 
Senador Federal, para que seja reautuado como pro-
jeto de lei de rito ordinário.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2012. – Sena-
dor Jayme Campos, Presidente – Senador Roberto 
Requião, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e 

vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 
código de defesa do consumidor.
....................................................................................

Art. 61. As entidades educacionais a que se refere 
o art. 213, bem como as fundações de ensino e pes-
quisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que 
preencham os requisitos dos incisos I e II do referido 
artigo e que, nos últimos três anos, tenham recebido 
recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, 
salvo disposição legal em contrário.
....................................................................................

Art. 201. A previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional n° 20, de 1998)
....................................................................................

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
beneficiários do regime geral de previdência social, res-
salvados os casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 
e quando se tratar de segurados portadores de deficiên-
cia, nos termos definidos em lei complementar. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 47, de 2005)
....................................................................................

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

....................................................................................

SEÇÃO V 
Dos Benefícios

SUBSEÇÃO I 
Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptí-
vel de reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição.

§ 1° A concessão de aposentadoria por invalidez 
dependerá da verificação da condição de incapacidade 
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-
-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2° A doença ou lesão de que o segurado já era 
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por inva-
lidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devi-
da a partir do dia imediato ao da cessação do auxí-
lio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1°, 2° e 3° 
deste artigo.

§ 1° Concluindo a perícia médica inicial pela exis-
tência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, 
a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação 
dada pela Lei n° 9.032, de 1995)

a) ao segurado empregado, a contar do décimo 
sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da 
entrada do requerimento, se entre o afastamento e a 
entrada do requerimento decorrerem mais de trinta 
dias; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26-11-99) 

b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador 
avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a 
contar da data do início da incapacidade ou da data 
da entrada do requerimento, se entre essas datas de-
correrem mais de trinta dias. (Redação dada pela Lei 
n° 9.876, de 26-11-99)

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afas-
tamento da atividade por motivo de invalidez, caberá 
à empresa pagar ao segurado empregado o salário. 
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26-11-99)
....................................................................................

PARECER N° 460, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 124, de 2012 (nº 559/2012, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para a Realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, no Rio de Janeiro, Brasil, de 13 a 22 
de junho de 2012, assinado em Nova Iorque, 
em 5 de abril de 2012.

Relator: Senador Fernando Collor 

I – Relatório 

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, o Poder Executivo submete ao 
Congresso Nacional, por meio da Mensagem n° 145, 
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de 2012, o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para a Realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de 
Janeiro, Brasil, de 13 a 22 de junho de 2012, assinado 
em Nova Iorque; em 5 de abril. de 2012;

O referido tratado é composto de 15 artigos, e 
tem por objetivo disciplinar as relações entre o Bra-
sil e a Organização das Nações Unidas (ONU) por 
ocasião do evento de junho próximo. Disciplina, entre 
outros aspectos, “a adequada utilização do local, as 
necessidades em termos de equipamento, suprimen-
tos e material de consumo, as instalações médicas, 
hospedagem, transporte, proteção policial e seguran-
ça, financiamento, responsabilidades civis, privilégios 
e imunidades e questões relacionadas a impostos e 
taxas para importação temporária de todo equipamento 
necessário, incluindo equipamento técnico acompa-
nhado de representantes da imprensa”.

Da exposição de motivos encaminhada pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores à Presidência da 
República (EM n° 124/2012 MRE), e que acompanha 
a Mensagem da Senhora Presidenta da República, 
destacam-se as seguintes passagens:

A Assembléia Geral das Nações Unidas 
aceitou a oferta do Governo da República Fe-
derativa do Brasil para sediar a Rio+20. Pela 
mesma resolução, foi decidido que a Confe-
rência deve contar com o comparecimento 
de Chefes de Estado e de Governo ou seus 
representantes, no mais alto nível possível, e 
que tanto a Conferência quanto seu processo 
preparatório devem assegurar a equilibrada 
integração de desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e proteção ao meio 
ambiente, como componentes interdependen-
tes do desenvolvimento sustentável.

Importante observar que a Conferência ocorrerá 
na cidade do Rio de Janeiro, no Centro de Convenções 
Riocentro, de 13 a 22 de junho de 2012. Como anfitrião 
do evento, o Governo Brasileiro proverá, além das ins-
talações do Riocentro, áreas adicionais para uso dos 
Estados membros da ONU, de agências especializadas, 
de outras organizações internacionais, de Estados não-
-membros e de entidades e organizações convidadas 
pela Assembléia Geral da ONU. Há, ainda, os espaços 
destinados à sociedade civil em geral, para a realização 
de mostras, seminários, encontros, atividades culturais 
e outras manifestações relacionadas à Rio+20, para a 
qual comparecerão mais de 50 mil pessoas.

No que concerne á importância do acordo em 
apreço, destaca-se da exposição de motivos que:

(...) Trata-se de documento essencial, 
enfim, para que a Conferência possa ser re-
alizada em total segurança, com modernas 
soluções de acessibilidade, capazes de ga-
rantir aos participantes as melhores condições 
para o livre intercâmbio de propostas e de 
conhecimentos, de modo que se possa obter, 
ao final dos extensos trabalhos, os almejados 
compromissos em prol, do desenvolvimento 
sustentável, da erradicação da pobreza e da 
proteção ao meio-ambiente.

Na Câmara dos Deputados, o acordo foi distribuído 
às comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
de Finanças e Tributação, e de Constituição, Justiça e 
de Cidadania. Aprovado Requerimento de Urgência em 
25 de abril último, a matéria foi a plenário, onde foram 
lidos e apreciados os pareceres das Comissões. Apro-
vado naquela Casa, foi então encaminhado ao Senado 
da República e distribuído a esta Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. Decorrido o prazo regi-
mental, não foram apresentadas emendas à proposição.

II – Análise

A Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, Rio +20, é, sem sombra de 
dúvidas, um dos grandes eventos da segunda década 
deste século. Ali se reunirão mais de uma centena de 
Chefes de Estado e de Governo, milhares de dignitá-
rios dos Estados-membros e não-membros das Nações 
Unidas, representantes de organizações internacionais, 
políticos, diplomatas, cientistas e, ainda, representantes 
de diferentes setores da sociedade civil, totalizando, 
repita-se, mais de 50 mil pessoas.

O evento é da maior relevância não só pela qua-
lidade e pela quantidade de pessoas que a ele compa-
recerão, mas também pelos temas que serão tratados 
na Conferência. De fato, a agenda da Rio+20 envolve 
assuntos que são essenciais não para um país ou gru-
po específico, mas para toda a humanidade. A existên-
cia do ser humano sobre este planeta, e as condições 
saudáveis de meio-ambiente e sustentáveis de desen-
volvimento são aspectos fundamentais que envolvem, 
inclusive, nossas futuras gerações.

Sem dúvida, é grande o privilégio do Brasil em 
sediar esse evento. Nossas responsabilidades também 
são significativas. O tratado em apreço envolve ques-
tões da maior– relevância e urgência, e sua provação é 
necessária para a realização da Rio+20. A proposição 
é constitucional, legal e regimental e atende aos mais 
elevados interesses nacionais brasileiros. Na verdade, 
o Senado da República está a apreciar um acordo de 
interesse do conjunto da humanidade.
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III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 

conveniente aos interesses do País a ratificação do 

acordo em análise, além de adequado do ponto de vista 

constitucional e regimental, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 124, de 2012.

Sala da Comissão, em 3 de maio de 2012. – 
Senador Cristovam Buarque, Presidente – Senador 
Fernando Collor, Relator. 
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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 nº 
459, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2010, do 
Senador Arthur Virgílio, que dispõe sobre a concessão 
da aposentadoria por invalidez aos segurados acome-
tidos pelas doenças ou afecções que especifica.

Ao apreciar a proposição, a Comissão de Assun-
tos Sociais concluiu tratar-se de matéria sujeita a lei 
ordinária. Por esta razão, a Presidência determina sua 
reautuação como projeto de lei ordinária, a republicação 
dos seus avulsos e a abertura de prazo de emendas, 
nos termos do art. 122, II, c do RISF.

O Projeto volta à Comissão de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 387, DE 2012 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento 

Interno do Senado Federal, autorização para participar 
do II Congresso Internacional sobre a Infraestrutura do 
Transporte Ferroviário e Metroviário na América Latina 
(Rail and Metro: Latin America 2012), no dia 8 de 
maio deste, na cidade do Rio de Janeiro, a convite da 
empresa Global Transport Fórum, atendendo a indica-
ção para representar a Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, conforme Requerimento nº 24 /2012 – CAS.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2012. – Senador 
Inácio Arruda, Líder do PCdoB.

Ofício nº 50/2012-CI

Brasília, 19 de abril de 2012

Assunto: Indicação do Senador Inácio Arruda
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

realizada no dia 19 de abril do ano em curso, foi aprova-
do o nome do Senador Inácio Arruda para representar a 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, como palestrante 
sobre: “A importância do transporte metro/ferroviário para 
o desenvolvimento nacional e como instrumento de inte-
gração da América Latina” no II Congresso Internacional 
sobre Ferroviário e Metroviário na América Latina (Rail 
and Metro: Latin America 2012), que ocorrerá na cidade 
do Rio de Janeiro nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2012.

Atenciosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente em exercício.

REQUERIMENTO Nº 24, DE 2012 – CI

Requeiro, nos termos do disposto no artigo 40, 
II, c, do Regimento Interno do Senado Federal, auto-
rização para que o Senador Inácio Arruda, represente 
essa Comissão, no II Congresso Internacional sobre 
Ferroviário e Metroviário na América Latina (Rail and 
Metro: Latin America 2012), a se realizar nos dias 8, 
9 e 10 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, a convite 
da empresa Global Transport Forum.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2012, – Sena-
dor Blairo Maggi, Presidente em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – MT) 
– Bom dia a todas as Srªs e Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 11ª Reunião Ex-
traordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura.

Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, pro-
ponho a dispensa da leitura e aprovação da Ata da 
reunião anterior.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Vou fazer dois comunicados.
Comunico o recebimento de convite da Empresa 

Paradigma S.A. – Projetos e Soluções Inovadoras, es-
pecializados no desenvolvimento de ferramentas de me-
lhoria da gestão aeroportuária, que participará da Airport 
Infraestrutura e Seminário Internacional de Infraestrutura 
Aeroportuária, prevista para os dias 24, 25 e 26 de abril, 
no Transamérica Expocenter, na cidade de São Paulo.

O segundo comunicado é também o recebimento 
de convite da Empresa Global Transporte, fórum orga-
nizado no II Congresso Internacional Sobre Ferroviário 
e Metroviário na América Latina, a ser realizado no dia 
8, 9 e 10 de maio, na cidade do Rio de Janeiro.

Este convite menciona que o Senador Inácio Arru-
da, membro desta Comissão, foi contatado e demonstrou 
interesse em palestrar sobre a importância do transporte 
metroferroviário para o desenvolvimento nacional, bem 
como instrumento de integração da América Latina.

Então, coloco em deliberação para aprovação ou 
não deste comunicado.

Se alguém quer discutir. Se não... (Pausa.)
Os que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovado.
O item 1, da nossa pauta, já foi lido.
O Relator não se encontra, portanto, vamos deixá-

-lo de lado. Item 2.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Pela ordem, com a palavra V. Exª.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, na realidade nós temos na pauta de hoje 
um conjunto de propostas, projetos e relatórios que, 
até escudados em uma posição defendida por esta 
Comissão e com a participação de V. Exª, mexem no 
Plano Nacional de Viação, no sistema nacional de via-
ção, e eu diria até que, diante do que nós recebemos 
enquanto posicionamento, não só pela ausência de 
quórum aqui, mas até pelo próprio

O SR. Presidente (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em 
caráter definitivo, do PLS 39 de 2007.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2012. – Sena-
dor Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comu-
nicação inadiável, Sr. Presidente, como primeiro inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Eunício, inscrito para uma 
comunicação inadiável.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma 
forma, solicito inscrição para comunicação inadiável; 
fui a segunda a chegar.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrita para uma comuni-
cação inadiável.

Como orador inscrito, Senador Anibal Diniz. (Pausa.) 
Não está presente.
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu soli-
cito uma inversão com o Senador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Numa permuta com o Senador Jorge 
Viana, com a palavra o Senador Sérgio Souza, como 
primeiro orador inscrito. V. Exª tem a palavra.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, permita-me usar desta tribuna, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
Srªs e Srs. Senadores, caros assessores, funcionários 
deste Senado Federal, ontem, realizamos a primeira 
reunião administrativa da CPMI, ou melhor, CPI, porque 
é uma Comissão Parlamentar de Inquérito – o M vem 
porque ela é mista das duas Casas –, que investiga as 
Operações Vegas e Monte Cario, ambas ligadas à qua-
drilha do Sr. Carlos Augusto Ramos, Carlos Cachoeira.

Numa reunião de mais de seis horas foi definido 
um plano de trabalho e agendadas as primeiras oiti-
vas da Comissão.

Na próxima semana ouviremos os responsáveis 
pelas investigações e pelos inquéritos das duas ope-
rações, Monte Carlo e Vegas.

Na terça-feira está previsto o depoimento do De-
legado da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques de 
Souza, responsável pela Operação Vegas. E na quinta-
-feira estão previstos os depoimentos do Delegado da 
Polícia Federal, Matheus Rodrigues, e dos Procurado-
res do Ministério Público, Daniel de Resende Salga-
do e Léa Batista de Oliveira, todos responsáveis pela 
Operação Monte Carlo.

Penso que serão boas oportunidades para que os 
membros da Comissão possam começar a compreen-
der com mais profundidade as motivações, o chamado 
modus operandi, e o tamanho dessa quadrilha que 
afronta a sociedade e o Estado brasileiro.

Tenho convicção de que a sociedade brasileira 
espera que este Congresso Nacional, através desta 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, investigue, 
identifique e recomende a punição, de forma exemplar, 
de todos os culpados. Recomende porque não cabe ao 
Congresso Nacional a punição, e sim a recomendação. 
Depois, o Ministério Público, dentro da sua avaliação, 
é que promoverá as denúncias perante a Justiça. E 
certamente assim o faremos, Sr. Presidente. 

Todavia, penso que nosso desafio é muito maior. 
Mais do que identificar e punir malfeitores, temos o de-
ver de observar, a partir das operações da quadrilha 
do Sr. Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, 
onde as instituições, a burocracia e a normatização 
da sociedade nacional falharam. Afinal, não servirá 
ao País a manutenção de um sistema que permite 
tanta corrupção.
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O atual escândalo é absurdo, porém, trata-se, 
em grande parte, da consequência de um sistema que 
deve ser revisto. Tratar da consequência é necessário, 
porém, responde apenas a parte dos nossos desafios.

Não podemos perder mais uma oportunidade 
de enfrentar as causas desse e de outros conhecidos 
escândalos que este País vivenciou.

É imperioso que o relatório final da CPMI traga, 
além das recomendações de punições a quem de di-
reito, proposições que atuem nas principais causas 
dos crimes praticados.

E mais, que a CPMI também possa apresentar 
como resultado final sugestões de proposições legis-
lativas que efetivamente, ao serem transformadas em 
lei, coíbam potenciais corruptos e corruptores no futuro.

Um primeiro tema salta aos olhos de todos, mais 
uma vez, no escândalo Cachoeira e deve ser objeto 
de nossa reflexão, até porque também foi a motivação 
principal de outras tantas CPIs no passado: o famige-
rado caixa dois das campanhas políticas.

Ora, Sras e Srs. Senadores, enquanto não ti-
vermos a coragem de realmente enfrentar o formato 
atual do financiamento de campanha eleitoral, todos 
os candidatos a cargos eletivos estarão sujeitos a ter 
como doador de campanha uma empresa de fachada 
do Sr Carlos Cachoeira, e tudo o que isso representa.

Pior do que isso: em se tratando de candidato 
com interesses escusos, ele sabe exatamente o pre-
ço do apoio financeiro que está recebendo em sua 
campanha, sobretudo em se tratando de recursos não 
contabilizados.

Nas situações de caixa dois, em geral, as relações 
constituídas entre doador e candidato ultrapassam a 
fronteira da ética e da lisura esperadas de um homem 
público detentor de cargo eletivo.

O sistema atual é tão frágil que pode ser até 
surpreendente, pois, afinal, permite que uma doação 
oficial de uma empresa aparentemente regular seja, 
na realidade, a doação de uma quadrilha em uma em-
presa de fachada, sem que o candidato saiba disso. 
Por isso, como forma de evitar todos os problemas ci-
tados, defendo de forma intransigente o financiamento 
exclusivamente público de campanha, e espero que 
o relatório conclusivo da CPMI aponte para uma pro-
posta legislativa que obrigue o Congresso Nacional a 
enfrentar esse tema.

No momento em que todos os políticos eleitos 
neste País passarem a utilizar, nas suas respectivas 
eleições, recursos integralmente públicos, seu com-
prometimento e, sobretudo, sua “dívida” serão exclu-
sivamente com o povo brasileiro. Não haverá interesse 
maior do que o bem comum da Nação.

E para aqueles que sempre criticam o finan-
ciamento público de campanha, afirmando que será 
dinheiro jogado fora, na medida em que o caixa dois 
continuará ocorrendo, apresento duas ponderações.

Primeiramente lembro que o caixa dois já é ilegal 
e, tanto no financiamento público quanto no atual sis-
tema, deve ser combatido veementemente. Porém, o 
mais importante é que um dos benefícios do financia-
mento público de campanha é que todos os brasileiros 
saberão exatamente quanto cada candidato terá dis-
ponível para gastar em sua campanha e, sendo assim, 
será possível a todos, especialmente aos candidatos 
adversários, fiscalizar os gastos realizados ao longo 
do pleito eleitoral.

Outro tema que merece atenção no bojo dos 
debates da CPMI, e cujo aprimoramento institucional 
é fundamental, é a atual sistemática de contratações, 
compras e licitações públicas.

Reconheço que a Lei 8.666, de 1993, foi um ins-
trumento eficaz quando, àquele tempo em que foi ins-
tituída, estabeleceu procedimentos para as licitações 
e para os contratos da administração pública.

Contudo, atualmente, passados quase 20 anos, 
em face dos novos recursos tecnológicos à nossa dis-
posição e diante de tantas evidências de fragilidades 
nessa legislação e de irregularidades em compras e 
contratações governamentais, parece-me imprescin-
dível que haja uma atualização desse processo, tanto 
no que se refere à adaptação às novas tecnologias e à 
nova dinâmica mundial, quanto no que tange à neces-
sidade de blindarmos a legislação das possibilidades 
de corrupção nos procedimentos atuais.

Nesse ponto, Sr. Presidente, se nós tivermos fi-
nanciamento público de campanha, não haverá a obri-
gação direta desse cidaddão eleito pelo povo brasileiro 
em ajudar ou corroborar com aqueles que haviam, no 
passado, financiado suas campanhas.

É fundamental, Sr. Presidente, que o Congresso 
Nacional, em conjunto como o Poder Executivo Fede-
ral, se debruce sobre a sistemática atual de licitações 
pública para reformá-la. Para tanto, creio que as in-
formações obtidas pelos trabalhos desta CPMI serão 
de grande valia. Mais uma vez, espero que não seja 
perdida essa oportunidade.

Essa CPMI, Srªs e Srs. Senadores, mais do que 
desbaratar essa verdadeira máfia que atenta contra o 
Estado brasileiro, é também um celeiro de oportuni-
dades para aprimorarmos e fortalecermos as relações 
institucionais em diversos outros temas, além daqueles 
a que já me referi.

Cito aqui, Sr. Presidente alguns deles: 
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a) O excesso de cargos comissionados 
e seu suposto uso para o financiamento de 
partidos políticos; 

b) As possíveis fragilidades do sistema 
de transparência da gestão pública; 

c) Necessidade de regulamentação do 
lobby, que há tantos anos tramita no Con-
gresso Nacional, sem que se tenha coragem 
de enfrentar o tema; e 

d) O debate sobre o aprimoramento da 
legislação que trata da interceptação dos meios 
de comunicação.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, como forma de 
coibir potenciais desvios de pessoas físicas ou jurídi-
cas – públicas ou privadas –, penso que a CPMI deve 
enfrentar e aproveitar o momento para enfatizar a ne-
cessidade de que todos aqueles que, eventualmente, 
atentaram contra os cofres públicos, devolvam inte-
gralmente o prejuízo causado.

Não será possível coibir os chamados crimes de 
colarinho branco se não houver mecanismos eficientes 
para que todo o dinheiro desviado seja devolvido. Os 
bens dos envolvidos devem ser congelados imediata-
mente, sempre que houver indícios de desvios.

Enfim, congelar bens, monitorar a movimentação 
financeira dos réus e de seus familiares, e toda a sorte 
de ações evitem que o dinheiro obtido de forma ilícita 
seja usufruído por quem praticou os crimes.

Sr. Presidente, para finalizar, é lamentável que 
o Congresso Nacional seja impedido de dedicar tanto 
tempo de seus trabalhos para investigar algo tão as-
sustador, uma quadrilha, verdadeira máfia, que afronta 
o Estado de direito, democraticamente constituído, co-
optando autores e agentes públicos através de práticas 
nefastas de corrupção ativa e passiva.

Entretanto, creio que é imperioso que possamos ir 
além de punir exemplarmente os culpados, oferecendo 
ao País sugestões para o aprimoramento institucional 
da nossa sociedade. 

Sr. Presidente, é nesse sentido que será a mi-
nha participação como membro titular da Comissão 
que vai investigar muito mais, creio eu, do que joga-
tina neste País.

Muito obrigado! 
Boa tarde a todos!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Obrigado, Senador Sérgio.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presi-

dente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não, Senadora.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Eu gostaria 

de registrar a presença nesta Casa, a presença hon-

rosa, do Jornalista Axel Gylden da Revista L’Express 
da França, uma dos veículos de comunicação mais 
importantes da Europa, respeitado por todos os euro-
peus, conhecido no mundo inteiro e que nos honra com 
sua presença aqui, no Brasil, nesta visita a Brasília. Já 
estiveram em São Paulo, e viajaremos para o interior, 
para o Tocantins, ainda na data de hoje. Quero dar-
-lhe as boas-vindas aqui, a ele e também ao fotógrafo 
francês Ludovic Pierre, que acompanha o Jornalista 
Axel, da Revista L’Express.

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

PMDB – MS) – A Presidência se solidariza com os 
votos de boas-vindas aos jornalistas franceses, que 
estão visitando o Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores que acompanham a Rádio e a TV Sena-
do, eu queria assumir esta tribuna falando do incisivo 
pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff em ho-
menagem ao Dia do Trabalhador, ressaltando a impor-
tância de juros mais baixos e crédito mais acessível, 
que se inscrevem no conjunto de atitudes e ações do 
Governo em favor de um ambiente favorável ao cresci-
mento econômico e ao desenvolvimento sustentados.

Há quase um mês, Sr. Presidente, a Chefe do 
Governo apresentou à nação uma série de medidas 
destinadas a incentivar a indústria brasileira e criar 
mais e melhores empregos, no chamado Programa 
Brasil Maior, de que tenho a honra de ser o Relator 
Revisor, indicado que fui pelo meu partido na Casa do 
Senado Federal.

É o Governo trabalhando para manter o nosso 
País a salvo da crise que destrói empregos e espalha 
o crescimento negativo nas economias do primeiro 
mundo.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que nessas e em 
outras iniciativas de mesma importância, o Governo 
Federal sempre teve no Congresso Nacional, particu-
larmente neste Senado, um valioso parceiro.

Uma prova relevante foi a aprovação, na semana 
passada, do Projeto de Resolução do Senado n° 72, 
que uniformizou nacionalmente a cobrança do ICMS 
sobre os bens importados, colocando um ponto final 
na guerra dos portos.

Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, também tive a 
oportunidade de facilitar as negociações políticas que 
permitiram esses e outros avanços. 
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E, na próxima semana, Sr. Presidente, quarta-
-feira que vem, nós vamos corrigir outra distorção, apro-
vando a chamada PEC do Comércio Eletrônico, que 
hoje permite que o Estado vendedor fique com 100%, 
ou seja, a totalidade dos impostos que são cobrados. 

Com esse relatório que está na Comissão de 
Constituição e Justiça, vamos permitir a correção dessa 
distorção, tornando possível aos demais Estados bra-
sileiros, como o Estado que V. Exª tão bem representa, 
o Mato Grosso do Sul, a participação nos impostos das 
chamadas vendas eletrônicas. 

É assim que nós Senadores seguimos cooperan-
do gradualmente na obra de reformulação e moderni-
zação do chamado Pacto Federativo Nacional.

Depois que o Banco do Brasil e a Caixa Econô-
mica Federal deram o primeiro passo, baixando alguns 
dos seus juros, a Presidenta da República está agora 
certíssima em cobrar do setor financeiro privado na-
cional a sua parcela de colaboração.

Vejam que a atual taxa real de juros está no pa-
tamar mais baixo desde a década de 90, com 3,3% 
ao ano. Mesmo assim, Sr. Presidente, o Banco Central 
revela que alguns bancos captaram dinheiro a 9% ao 
ano e o emprestaram a 185%, um spread de 176%, 
tirando do bolso do trabalhador brasileiro!! 

O setor financeiro nacional também se destaca 
pelo seu alto nível de informatização, excelência ge-
rencial e gestão profissionalizada de riscos, dentro de 
padrões internacionais.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, são instituições 
que podem e devem assumir o compromisso pleno com 
o progresso econômico, o que requer mais crédito e 
melhores condições de financiamento para as micro, 
pequenas, médias e grandes empresas e a expansão 
saudável do nosso mercado consumidor.

É essencial que os bancos assumam o legítimo 
papel de financiadores do crescimento, do progresso 
e do desenvolvimento.

Sr. Presidente, esse novo contexto enseja tam-
bém, uma excelente oportunidade para que o Brasil 
possa evoluir em outro aspecto igualmente decisivo: 
a troca do indexador que corrige a dívida dos Esta-
dos brasileiros com a União. A regra atual (baseada 
no IGP/DI mais juros de 6% a 9% ao ano) não condiz 
com a significativa redução da taxa básica de juros e 
impõe aos governos estaduais, aos Municípios maio-
res do Brasil uma verdadeira carga pesada de taxa de 
juros. E nós precisamos também, aproveitando este 
momento em que se discute a taxa de juros para os 
bancos privados, para os bancos públicos, que discu-
tir o chamado indexador que corrige as dívidas dos 
Estados brasileiros.

Sr. Presidente, investimentos em saúde, investi-
mentos em educação, investimentos em saneamento 
e habitação, entre outras prioridades sociais precisam 
ser feitas com esses recursos.

O Governo Federal já sinalizou favoravelmente a 
um acordo nesse sentido. E eu tenho certeza de que 
não faltarão a esta Casa criatividade, espírito público 
e capacidade negociadora suficientes para chegarmos 
a uma solução favorável à renegociação do percentu-
al do endividamento dos nossos Estados brasileiros.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para, 
mais uma vez, pedir ao Ministro Guido Mantega que 
apresse a regulamentação da chamada decisão pelo 
Conselho Monetário Nacional da regulamentação das 
dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste bra-
sileiro.

Tive a honra de ser o relator, aqui, nesta Casa, da 
medida provisória que deu a oportunidade de renego-
ciação de dívidas de mais de 1,6 milhão de contratos 
do Nordeste brasileiro, da chamada área da Sudene, 
pegando parte do Espírito Santo, parte de Minas Gerais.

Portanto, é um apelo que faço para Ministro Guido 
Mantega, para que apresse a regulamentação dessas 
negociações dos pequenos, dos microagricultores, so-
fridos, do Nordeste brasileiro, no momento ainda mais 
sofrido, que é o momento da chamada seca verde.

Era isso que tinha a dizer e agradeço a V. Exª 
pela tolerância de mais um minuto.

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

PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Eunício Oli-
veira, em permuta com a Senadora Lídice da Mata, 
fala a Senadora Marta Suplicy. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Presidente.

Caros colegas Senadores e Senadoras, ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
eu hoje venho à tribuna para parabenizar os ministros 
e ministras do Supremo Tribunal Federal pela deci-
são que foi tomada na outra semana, que considerou 
constitucional a política de cotas étnico-raciais para a 
seleção de estudantes na Universidade de Brasília e, 
portanto, para todas as outras.

Eu penso que o Supremo Tribunal, nessa e em 
outras matérias recentes e de relevância, tem votado 
em sintonia com a sociedade brasileira moderna e 
igualitária que queremos e que faz parte do século 21. 

Eu gostaria de destacar alguns trechos desse 
julgamento, nas sábias palavras dos nossos juristas. 

Primeiro, o Ministro Lewandowski disse: 

Justiça social, mais que simplesmente 
distribuir riquezas, significa distinguir, reco-
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nhecer e incorporar valores. Esse modelo de 
pensar revela a insuficiência da utilização ex-
clusiva dos critérios sociais ou de baixa renda 
para promover inclusão, mostrando a necessi-
dade de incorporar critérios étnicos.

Foi a frase mais clara que ouvi até hoje para ex-
plicar porque negros e não brancos pobres. É exata-
mente o conceito de etnia que é relevante na questão 
das cotas, em virtude da escravidão. 

Ainda defendeu o relator do processo: “Não bas-
ta não discriminar. É preciso viabilizar. A postura deve 
ser, acima de tudo, afirmativa.”

Se o Judiciário caminha a passos largos para 
ajustar o cumprimento das leis aos costumes do século 
21 e corrigir distorções, o mesmo, infelizmente, não po-
demos dizer do Legislativo, que vem ignorando apelos 
de igualdade de direitos e reparação de injustiças. De 
defesa do estado laico e respeito a todos os cidadãos. 

Eu pensava, nestes dias, que faz 16 anos, Se-
nador Moka, que apresentei, como Deputada Federal, 
o projeto da união estável entre pessoas do mesmo 
sexo, e o projeto da anencefalia, a possibilidade de 
fazer aborto nesses casos.

Nós esperamos 16 anos para isso acontecer.
Daí se vê como o Legislativo – não sei – se aca-

nhou ou retrocedeu. Não é que a sociedade passou 
a falar de outros temas, porque esses temas estão 
bastante quentes na sociedade e até são muito polê-
micos. Talvez isso seja o que explica essa dificuldade 
que nós temos hoje, como legisladores, de legislar 
sobre assuntos que são complicados na sociedade.

Poucos nas Casas, tanto na Câmara como aqui, 
saem em defesa clara de assuntos que são difíceis. A 
maioria tem a percepção de que o seu eleitorado não 
está bem posicionado, não está contra nem a favor, 
está ali. Se você se posiciona, provavelmente uma 
parte, que não sabia qual era a sua posição, vai te re-
pelir imediatamente.

Então, percebo que essa é uma das coisas, mas 
há outros problemas, eu diria. Também o conservadoris-
mo cada vez mais forte que nós vemos nas duas Casas.

Aí eu tenho que dar graças a Deus, até contra 
nós mesmos, Senadores e Deputados, porque se não 
tivéssemos um Supremo Tribunal com tanta cabeça 
ligada, sintonizada com a sociedade, nós estaríamos 
aqui esperando esse Congresso não sei por quantos 
anos para tomar uma posição a favor dessas ques-
tões que são difíceis. Concordo que são complicadas 
e nelas não temos unanimidade. Mas, acabamos não 
tendo unanimidade nem para votar, nem para discutir 
esses assuntos.

Voltando à defesa das cotas...
Oh, querida! Nossa Senadora querida.

Como está? Que bom vê-la! Muito bem-vinda! 
Às vezes, sinto saudade de V. Exª.

Digo às vezes, pois às vezes nós tumultuávamos 
juntas aqui.

Que prazer revê-la! Muito bem-vinda!

(A Srª Senadora Marta Suplicy refere-
-se à Srª Marinor Brito, presente em plenário.)

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Tenho certeza.

Quero falar agora com relação a Luiz Fux, o Mi-
nistro, que ressaltou, no julgamento da semana pas-
sada, que “a construção de uma sociedade justa e 
solidaria impõe a toda a coletividade a reparação de 
danos pretéritos”.

Segundo Fux, “a opressão racial dos anos da so-
ciedade escravocrata brasileira deixou cicatrizes que 
se refletem na diferenciação dos afrodescendentes. 
[...] A justiça do sistema é absolutamente intolerável”.

E é impossível fechar os olhos ao que vemos todos 
os dias, ou não ouvir e entender o que nos disse Fux.

É escancarada a diferença que se faz ao pagar 
salários para negros ou para brancos em nossa socie-
dade. Ou mesmo em relação ao que está nas páginas 
de jornal, hoje, quando um professor universitário cha-
mou de coisas horríveis, racistas uma moça, no cinema, 
que não queria permitir que ele passasse à frente da 
fila. E vemos isso constantemente, dessa forma acin-
tosa; de outras vezes, bem disfarçada. 

Agora, vamos ver, em relação aos salários, por-
que, aí, não é nada disfarçado. 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
de 2010, divulgada pelo Ministério do Trabalho, em 
maio passado, trouxe pequena redução na diferença 
entre a remuneração média paga a brancos e negros 
no Brasil. Mas os dados são muito escandalosos! A 
diferença continua altíssima! 

Vamos a eles: fechou 2010 em 46,4%, contra 
47,98%, de 2009. Quer dizer, a diferença é muito alta. 

Precisamos, urgentemente, para ontem, zerar 
essa diferença. Não temos que ter timidez frente a 
essa questão. 

Lembro que a RAIS é uma base de dados incon-
teste, pois capta dados sobre o mercado de trabalho 
formal, referindo-se aos empregados celetistas, esta-
tutários, avulsos e temporários. Enfim, esse índice de 
46,4% é inadmissível simplesmente; é preconceito, 
está aí mais do que evidente. E, contra preconceito, 
temos, sim, de adotar medidas e ações afirmativas.

A RAIS divulgada em 2011 ainda identificou que 
a maior disparidade salarial entre negros e brancos 
ocorre na faixa de trabalhadores com nível superior 
completo. Ou seja, o número mostra, com muita clare-
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za, e fala da capacidade ou oportunidade de trabalho, 
mas, principalmente, fala do preconceito. Quer dizer, 
o negro, mesmo com uma formação superior, ainda 
ganha menos que o branco. E, nesse nicho do nível 
superior, o rendimento dos negros representa 69,83% 
do dos brancos. Profissionais identificadas como mu-
lheres e negras receberam, em 2010, o menor salário 
médio no Brasil: R$944,53. Comparando a média de 
remuneração das mulheres pardas, em 2010, foi de 
R$1.001,52 e, das brancas, R$1.403,67.

Como podemos ignorar tudo isso? Como querer 
construir um discurso de que só existe desigualdade 
social em nosso País, gente? Basta olhar os dedos, 
basta entrar num restaurante, basta entrar num clube 
de elite, você vê o preconceito em tudo quanto é canto. 

A Ministra Rosa Weber tocou no ponto mais sen-
sível ao debate do julgamento: “Se os negros não che-
gam à universidade, não compartilham a igualdade de 
condições com os brancos.” 

E ai eu gostaria de fazer uso de uma nota que 
eu vi na coluna do Ancelmo Gois, ontem, que foi do 
Amartya Sen, Nobel de Economia de 1998, onde ele 
defendeu, semana passada, em São Paulo, onde es-
teve presente, cotas para negros nas universidades: 
“– Nos EUA, a vida dos que entraram graças às co-
tas melhorou, e muitos deles ajudaram outros menos 
afortunados”.

Isso é bastante interessante porque eu compar-
tilhei essa experiência morando nos Estados Unidos 
alguns anos, e sendo colega de vários negros que 
entravam nas cotas. E era bastante difícil, às vezes, 
porque eu não falava bem o inglês e eles falavam tão 
mal quanto eu, porque falavam quase que um diale-
to, uma gíria, que por isso tinha nas universidades da 
Ivy League, que são as dez melhores, quando eles 
entravam por cota eles tinham que passar um ano fa-
zendo, dentro da própria universidade, cursos de apri-
moramento para entrar depois num nível mais alto e 
parecido com os que lá estavam. Mas isso fez para a 
civilização americana uma diferença incrível. Não é à 
toa que hoje há um negro na presidência da repúbli-
ca. E a classe média americana, o que expandiu! Foi 
extraordinário também.

Se nós contarmos com o nível superior, dispu-
tar o mercado com a mesma capacidade já é difícil, 
simplesmente por causa da cor da pele, não ter um 
diploma é uma condição muito mais complicada, e se 
nada for feito, por gerações.

Segundo escreveu em artigo à Folha de S. Paulo 
(em 05 de dezembro de 2010) a economista Marie-
-Pierre Poirier – representante do UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) no Brasil – estudos 
socioeconômicos e análises desse organismo interna-

cional também comprovam que os avanços alcança-
dos em nossa sociedade não conseguiram ainda gerar 
impactos suficientes nas situações de desigualdades 
da população – sobretudo de crianças, adolescentes 
e mulheres negras e indígenas. E ela diz: “A falta de 
acesso a serviços impõe obstáculos a negros e indí-
genas mesmo antes do nascimento”. E aí ela dá dados 
muito importantes e contundentes, que apenas 43,8% 
das grávidas negras têm acesso ao mínimo de sete 
consultas pré-natais, indicador que entre as brancas 
é de 72,4%.

Quer dizer, isso provoca um efeito imediato e 
devastador para os bebês.

Um bebê negro tem 25% mais chance de mor-
rer antes do primeiro aniversário do que uma criança 
branca. Essa desigualdade é mais assustadora entre 
crianças indígenas, que têm duas vezes mais chances 
de não sobreviver aos primeiros 12 meses de vida em 
relação às crianças brancas.

Os dados são muito contundentes. Nossa reali-
dade mais do que justifica a decisão em unanimidade 
do Supremo Tribunal Federal pela adoção de cotas 
raciais. A injustiça tem que ser combatida em todos 
os setores da vida em sociedade. 

Por isso, quero terminar com as palavras da Mi-
nistra Carmen Lúcia: “Cotas são uma etapa na socie-
dade onde isso não acontece naturalmente”.

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

PMDB – MS) – Obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-

tin, para uma comunicação inadiável à Casa.
V. Exª tem a palavra. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do 

B – AP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente Senador 
Moka, Senadora Marta, Srªs e Srs. Senadores.

Neste momento já deve ter iniciada uma reunião 
importante, no Palácio do Planalto, da Presidenta Dilma 
com o Conselho Político. O Conselho Político formado 
por presidentes de partidos que compõem a base de 
apoio e colaboram com a Presidente na administra-
ção do País, com os líderes desses partidos políticos, 
além de Ministros.

Logo após essa reunião, ao longo do dia, a Pre-
sidenta reunir-se-á também com representantes das 
centrais sindicais dos trabalhadores e trabalhadoras 
do Brasil. O objetivo dessa reunião, segundo informa-
ções de que dispomos, e não apenas indica a impren-
sa, é de que a Presidenta anuncie algumas medidas 
importantes. Entre elas estão as mudanças nas regras 
da participação por parte dos trabalhadores, Senador 
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Maldaner, nos lucros e resultados das empresas e 
também mudanças na caderneta de poupança.

Quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, comemorar essa decisão do Governo 
da Presidenta Dilma, que deverá ser confirmada daqui 
a alguns instantes, em mudar as regras, possibilitando 
a ampliação do número de trabalhadores que acessam 
a participação nos lucros das empresas. A participação 
nos lucros das empresas também é computada para 
efeito de tributação, principalmente de pagamento de 
Imposto de Renda. E a proposta que deverá ser anun-
ciada, daqui a alguns minutos, possivelmente deverá 
ser a de isenção de uma parcela, que vai de R$10 mil 
a R$11 mil, na participação dos lucros, ou seja, na 
distribuição dos lucros para os trabalhadores.

De acordo com as centrais sindicais que reivindi-
cam – é bom que se registre – uma isenção de Imposto 
de Renda até o valor de R$20 mil, a média de rece-
bimento pelos trabalhadores na participação do lucro 
nas empresas varia de R$6 a R$12 mil, sendo muito 
pequeno o percentual de trabalhadores que recebem 
valores superiores a esses.

Portanto, se a Presidenta tomar a decisão – e 
a decisão tomada e anunciada deverá ser acrescida 
numa medida provisória, salvo engano, a de nº 556, 
que já tramita no Congresso Nacional; ela está na Câ-
mara dos Deputados –, se essa medida for efetivada, 
penso que será uma grande vitória dos trabalhadores.

Nós acabamos de comemorar o Dia Internacio-
nal do Trabalho na última terça-feira, dia 1º de maio, 
no Brasil e no mundo inteiro. E uma das principais rei-
vindicações, ao lado da diminuição da jornada de tra-
balho, é exatamente esta: ampliar a participação dos 
trabalhadores e trabalhadoras, brasileiros e brasileiras, 
no lucro das empresas. Esta medida da isenção do 
Imposto de Renda, sem dúvida nenhuma, permitirá a 
que essa ampliação ocorra desde já.

Então, Sr. Presidente, penso que é uma medida 
extremamente importante e que, ao lado das centrais 
sindicais, ao lado dos trabalhadores, nós temos muito 
o que comemorar. Vamos aguardar até o final do dia 
para a confirmação dessa medida adotada pelo Go-
verno Federal.

Em relação às mudanças na caderneta de pou-
pança, Sr. Presidente, quero dizer que esse item em 
especial me remete a uma preocupação profunda. 
Conversávamos ontem sobre isso, o Senador Eduardo 
Braga, líder do Governo, e V. Exª, Senador Moka – ali-
ás, quando cheguei, os senhores já estavam falando 
a respeito desse assunto –, e levantávamos algumas 
ponderações.

Primeiro, dizer qual o objetivo para que o Gover-
no, a CNI, esteja anunciando hoje essas mudanças 

nas regras da caderneta de poupança. O objetivo é 
extremamente nobre, justo e correto: é diminuir as ta-
xas de juros em nosso País, que, apesar de todas as...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a bondade de V. Exª, neste exato 
tempo em que V. Exª me concede para concluir, Sr. 
Presidente.

Então, o objetivo é muito justo: é diminuir as ta-
xas de juros, que, apesar de todas as últimas quedas 
recentes, de 0,5% que houve nas últimas reuniões do 
Copom, ainda se mantém como uma das taxas mais 
elevadas do Planeta. Isso prejudica o desenvolvimen-
to do processo produtivo nacional e, prejudicando o 
desenvolvimento do processo produtivo, prejudica a 
abertura de novos postos de trabalho e até mesmo o 
ganho dos trabalhadores brasileiros.

Entretanto, nós precisamos – e acho que o Go-
verno tem levado isso em consideração – tomar mui-
to cuidado, porque, quando falamos em caderneta de 
poupança, estamos falando na poupança da maioria 
do povo brasileiro, daqueles que ganham muito pouco, 
mas que, a cada mês, reservam um pouquinho para 
guardar na caderneta de poupança.

Então, penso que, nas medidas que estão sendo 
ventiladas – de que a caderneta seria remunerada a 
partir da Selic, 80% da Selic, ou teria um piso –, uma 
lógica deve estar contida nesse processo de mudança, 
que é não tratar de igual forma os diferentes. Nós não 
podemos tratar aquele pequeno poupador – a grande 
maioria das pessoas, portanto – igual a como se trata 
o especulador. Então, há de haver, sim, uma diferença, 
e eu vou defender muito isso, uma diferença. Devemos 
fazer um teto de 50 mil, por exemplo, para não tratar 
diferentes de forma igual, Sr. Presidente.

Vamos aguardar uma nova medida provisória, e 
teremos muito o que debater nessa matéria, que é tão 
importante para o Brasil.

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

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

Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srª Vice-Presidente do Senado Marta Su-
plicy, que está aqui – são os dois Vice-Presidentes –, 
Senadoras e Senadores aqui presentes, venho à tri-
buna do Senado Federal para trazer, penso eu, uma 
preocupação de todo o povo do Acre neste momento.
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Há uma semana, iniciou-se mais um conflito na 
área de fronteira do Brasil com a Bolívia, na região 
do Acre, divisa com o Pando, Estado boliviano. Essa 
situação não é de agora e decorre da presença de 
bolivianos no lado brasileiro e de brasileiros no lado 
boliviano. Não é nenhum conflito por território, não é 
nenhum conflito gerado por má-vizinhança. Mas é certo 
o desconforto, a insegurança, as ameaças que algu-
mas famílias estão vivendo, famílias que há décadas, 
de muito e muito tempo, há muitas gerações, vivem 
nessa região de fronteira trabalhando honestamente, 
cuidando da floresta, preservando aquela região do 
tráfico de droga, tanto os bolivianos como os brasileiros.

Mas o certo, não é uma mera coincidência – e 
aqui não tem nenhuma crítica direta ao Presidente Evo 
Morales –, é que com a posse dele, ainda em 2010, 
houve certo estímulo, não sabemos se oficial, para 
que se aplicasse o rigor de uma lei boliviana, de que 
não pode ter a presença de estrangeiros em um raio 
de 50 quilômetros da fronteira. 

O certo é que, de 2010 para cá, a situação de 
insegurança e de medo de muitos brasilianos, como 
sempre aprendemos a chamar, que falam as duas 
línguas, que têm suas famílias, que têm uma convi-
vência harmoniosa há muito tempo, passaram a viver 
dias difíceis. 

E agora, mais recentemente, próximo à capital, 
Rio Branco, no Município de Capixaba, a pouco mais 
de setenta, oitenta quilômetros da capital, um grupo de 
militares circulou pela cidade de Capixaba, armados, 
fazendo questão, inclusive, de expor os armamentos. 
Fizeram compras, abasteceram carros e, depois, cria-
ram um ambiente de terror na área de fronteira da Bo-
lívia com o Brasil, próximo ao Município de capixaba. 
Foram momentos de muita dificuldade que famílias 
trabalhadoras de seringueiros, de castanheiros, de 
agricultores viveram. 

Trago esse tema para o Senado Federal porque 
entendo que é a Casa onde nós devemos tratar um 
conflito como esse, que não pode seguir acontecendo. 
Tem que haver uma intervenção firme das autorida-
des brasileiras, abrindo um diálogo direto com as bo-
livianas, para se ter de volta um ambiente de paz, de 
harmonia, de boa vizinhança que sempre tivemos no 
Acre com os Estados bolivianos e também peruanos. 

Ao longo desses anos, quando tive o privilégio 
de ser Prefeito de Rio Branco e Governador do Acre 
por duas vezes, fui um dos ajudadores na construção 
desse ambiente de harmonia e de aproximação.

O Brasil tem tratado a Bolívia como um país ir-
mão. Aliás, o Presidente Lula foi muito generoso e a 
Presidente Dilma segue sendo muito generosa com a 
Bolívia. Não custa lembrar que são mais de cem mil 

bolivianos vivendo em São Paulo, alguns sem a do-
cumentação adequada, ou muitos deles. Não custa 
lembrar que muitos jovens brasileiros estudam, hoje, 
na Bolívia. Temos uma relação de bons vizinhos, com 
a devida autonomia, com as autonomias sendo res-
peitadas. E exatamente esse ambiente, de 2010 para 
cá, passou por mudanças.

O que houve, agora, na fronteira da Bolívia com 
o Brasil, com os brasileiros que vivem na área de fron-
teira, foi uma afronta aos direitos humanos. Óbvio que, 
pelo menos até aqui, está se configurando que não foi 
uma ação oficial do governo da Bolívia. Foi uma ação 
isolada de autoridades bolivianas – porque havia ofi-
ciais –, que adotaram medidas inaceitáveis, do ponto 
de vista do que prega a Organização das Nações Uni-
das; inaceitáveis, do ponto de vista de como o Brasil 
trata e respeita a soberania boliviana; inaceitáveis, 
do ponto de vista humano, de vizinhos. Casas foram 
queimadas, criações foram mortas, plantações foram 
destruídas, muitos tiros foram dados, e o medo se es-
tabeleceu naquela região.

O Governador Tião Viana, tomando conhecimen-
to dessa nova ação, dessa lamentável ação, acionou 
as autoridades brasileiras, acionou o gabinete insti-
tucional de segurança da Presidência da República, 
acionou o Itamaraty, o Ministério da Defesa. E vejam, 
Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da Defesa teve 
que determinar o deslocamento de tropas do Exército 
para garantir a tranquilidade próximo ao Município de 
Capixaba, no Acre. 

As autoridades bolivianas, até agora, não deram 
uma resposta oficial, não tiveram o posicionamento que 
deveriam ter com um país tão amigo como é o Brasil. 
O mais lamentável é que, quando tivemos o primeiro 
conflito, ainda em 2010, também um período de elei-
ções na Bolívia, como agora estamos nos aproximando 
das próximas eleições, espero que essa atitude não 
esteja vinculada diretamente à busca de popularidade 
por parte do governo boliviano, num departamento que 
sempre foi hostil ao governo, o Departamento de Pan-
do. Se for isso, a situação é mais grave ainda. Espero 
que não seja. Espero que o governo do Presidente Evo 
Morales, que tem recebido todo o apoio necessário por 
parte dos brasileiros e do Governo brasileiro, adote as 
medidas necessárias para punir os responsáveis por 
essa arbitrariedade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando o 
primeiro conflito aconteceu, o Governo brasileiro pas-
sou recursos, US$10 milhões, para a Bolívia, para que 
a Bolívia pudesse fazer um assentamento e retirar uma 
parte das famílias da área de fronteira. O Governo bra-
sileiro assumiu o compromisso de fazer assentamento 
no Município de Capixaba, para assentar mais duzen-
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tas famílias. A área está comprada. O assentamento 
está sendo implementado. O prazo só se encerra no 
final de 2012, e duzentas famílias, certamente, serão 
assentadas. 

E aí eu me pergunto: por que, então, essa atitu-
de tão hostil, violenta e inadmissível, numa área onde 
temos a paz e a tranquilidade, meus caros colegas 
Senadores?

Tenho aqui em mão o editorial do jornal A Gazeta 
do Acre, do dia 1º de maio:

Novos incidentes ocorridos agora em 
Cobija com comerciantes acreanos estabele-
cidos naquela cidade demonstram que o clima 
de tensão na fronteira entre o Acre e a Bolívia 
continua e pode degenerar em retaliações e 
conflitos mais graves.

A Bolívia tem uma zona de livre comércio. Todo 
o povo do Acre e de Rondônia vai lá compra, ajuda 
no crescimento, no desenvolvimento. Temos uma 
fronteira onde não é necessário passaporte para ir 
e vir. No governo do Presidente Lula, tiramos a ne-
cessidade do passaporte. E, agora, se estabelece 
um clima de violência contra comerciantes brasilei-
ros que vivem em Cobija, contra agricultores, serin-
gueiros e colonos.

E não adianta nós, aqui do Senado, ficarmos só 
fazendo discursos. Nós temos que pedir um posicio-
namento firme das autoridades brasileiras e receber 
de volta um posicionamento oficial das autoridades 
bolivianas. Peço àqueles...

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Rapi-
damente, vou ouvir o aparte do Senador Casildo Mal-
daner, por gentileza, Sr. Presidente.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Apenas para me solidarizar com V. Exª, Senador 
Jorge Viana, nessa questão da divisa do Brasil com 
a Bolívia, na região do Acre. É mais ou menos o que 
ocorre, ou tem sido muito forte, há poucas semanas 
ou há poucos meses, entre o Brasil e o Paraguai. Mi-
lhares de famílias de brasilguaios também estão em 
conflitos. Também há uma espécie de Ciudad del Est, 
uma espécie de zona franca, na Foz, onde diversos 
brasileiros são estabelecidos. Mas, principalmente, 
ocorre que são brasileiros que, à época, foram ajudar 
a desbravar essa região do Paraguai, que era inóspita 
praticamente. Isso há 30, 40 anos. Famílias criaram 
seus filhos, e assim por diante. Agora, o conflito é 
querer tirar os brasileiros de lá, das suas proprieda-
des, pequenas propriedades. Conflitos muito sérios. 
Aliás, o Itamaraty tem intercedido nesse setor. Espero 
que também em relação à Bolívia, o Itamaraty, a au-

toridade brasileira participe firmemente para ajudar 
a contornar. Mas Paraguai e Bolívia têm algumas se-
melhanças com o Brasil.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Casildo Maldaner.

Peço só um minuto para concluir.
Queria, inclusive, cumprimentar a Deputada Fe-

deral Perpétua Almeida, do Acre, que é Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos De-
putados. Ela tomou a iniciativa, com a autoridade que 
tem, de questionar as autoridades bolivianas e brasi-
leiras. Parabenizo também o Governador Tião Viana 
pela imediata ação que adotou para mudar o clima e 
acolher as famílias que foram vítimas desse abuso por 
parte do exército boliviano. 

Deixo bem claro aqui que sou contra qualquer tipo 
de retaliação, mas sou inteiramente a favor de que se 
restabeleça o clima de paz, harmonia e amizade na 
área de fronteira. E só vamos ter isso exigindo respei-
to do governo boliviano, das autoridades bolivianas e 
bom-senso.

Que o governo brasileiro peça, exija respeito para 
com os brasileiros, que estão ali por conta da amizade 
construída. Temos mais de cem mil bolivianos que vi-
vem em São Paulo, que são bem acolhidos, e em ou-
tras partes do Brasil. Mas o Sr. Evo Morales precisa ter 
um posicionamento oficial. Temos que ter bom-senso 
e respeito na área de fronteira.

Era isso que eu tinha para apresentar, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores. Espero o posicionamento 
das autoridades brasileiras sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Obrigado, Senador Jorge Viana.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o 
Senador Jorge Viana pelo pronunciamento, para que 
se mantenha o bom relacionamento entre o Estado do 
Acre, o Brasil e o Governo do Bolívia.

Também quero cumprimentar a Senadora Marta 
Suplicy pelo seu pronunciamento. Estou de acordo com 
a decisão tão significativa do Supremo Tribunal Federal 
relativa às cotas, para promover maior igualdade racial.

Eu gostaria, Sr. Presidente Waldemir Moka, de 
assinalar hoje algo que preocupa todos nós, brasilei-
ros, com respeito à liberdade de imprensa.

Hoje, há um artigo muito significativo de Eugênio 
Bucci, que foi Presidente da Radiobrás durante o Go-
verno do Presidente Lula e que é professor da Escola 
de Comunicações e Artes (ECA), da Universidade de 
São Paulo (USP). No Estadão, hoje, ele escreve:
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Por que matar jornalistas?
Dia 23 de abril, uma segunda-feira, às 

23h30, mais um jornalista foi assassinado no 
Brasil. Décio Sá morreu com seis tiros num 
bar na cidade de São Luís. Tinha 42 anos e 
era repórter de O Estado do Maranhão. Foi o 
quarto profissional de imprensa assassinado 
no País em 2012, o que eleva o Brasil ao topo 
de um ranking macabro na América Latina.

Dois suspeitos de serem cúmplices do 
assassinato de Décio Sá estão presos, mas 
a impunidade não está afastada. Ao contrário. 
O histórico das investigações policiais não é 
positivo em geral. Quando o assunto é homi-
cídio de jornalistas, é francamente negativo. 
Segundo um levantamento recente - que não 
leva em conta os casos de 2012 -, nos últi-
mos 20 anos, 70% desses assassinatos não 
foram esclarecidos. Contra a imprensa, o cri-
me compensa. Traficantes de drogas, chefes 
de milícias e autoridades corruptas se reve-
zam na lista de mandantes, mas a polícia não 
consegue encarcerá-los e a Justiça raramente 
chega a julgá-los.

O quadro é alarmante, nas palavras de 
Rupert Colville, porta-voz do Escritório da ONU 
para Direitos Humanos, com sede na Suíça. 
Na semana passada, Jamil Chade, corres-
pondente deste jornal em Genebra, reportou 
a declaração de Colville: ‘Nós estamos alar-
mados com o fato de que mais um jornalista 
foi morto no Brasil neste ano. (...) Pedimos ao 
governo (brasileiro) para implementar imedia-
tamente medidas de proteção para prevenir 
novos incidentes’.

Ele tem razão. Um país em que os repór-
teres são fuzilados dessa forma é um país em 
que o direito à informação está sendo seques-
trado. Se esses crimes prosperam, a liberdade 
de imprensa reflui, obrigatoriamente. Com eles, 
vem a autocensura, no mínimo. Para proteger 
a vida de seus funcionários, os jornais passam 
a internalizar o medo. Não há como evitar. É 
o que vem acontecendo com várias redações 
jornalísticas no México.

Na quinta-feira passada, em palestra no 
encontro da Associação Mundial de Jornais 
(WAN-Ifra), em Santiago, no Chile, o jornalis-
ta mexicano Javier Garza, do diário El Siglo 
de Torreón, mostrou o que a guerra do tráfico 
produziu em seu país. Apenas em 2011, seis 
mil pessoas foram assassinadas. Repórteres 
e editores sofrem ameaças diárias. Regular-

mente, os bandidos metralham com AK-47 a 
fachada de residências de jornalistas e, com 
isso, aterrorizam as famílias. Resultado: as re-
dações deixam de cobrir e publicar tudo o que 
deveriam cobrir e publicar. Não é para menos. 
Na situação de insegurança absoluta em que 
vivem algumas cidades mexicanas, hoje, en-
viar equipes para fotografar o local onde acaba 
de acontecer um massacre pode representar 
risco de morte.

Em suma, se os jornais não podem co-
brir, o cidadão não pode saber o que se passa 
em sua cidade, em seu país. Com impunidade 
garantida, os criminosos escapam ilesos, dei-
xando no ar a perturbadora hipótese de que 
haveria um acumpliciamento entre autoridades 
inertes e bandidos sanguinários. As primeiras 
não fazem nada, os segundos atiram à vontade.

Foi exatamente esse o cenário que des-
creveu outra jornalista mexicana, Anabel Her-
nández, que também fez uma palestra em 
Santiago na semana que passou. Repórter 
investigativa, ganhadora do Prêmio Pluma 
de Oro pela Liberdade 2012, conferido pela 
Associação Mundial de Jornais, Anabel usou 
palavras fortes: ‘Hoje, no México, existe um 
estado criminal perfeito. E pensar isso, dizer 
isso, escrever isso é mais perigoso do que ser 
narcotraficante ou trabalhar para o narcotráfico’.

Voltemos, então, à nossa pergunta: por 
que matar jornalistas?

Se o Estado não cumpre seu dever de 
garantir o direito à vida e à segurança do povo, 
ele automaticamente sabota o direito da socie-
dade de ter acesso à informação. Em outras 
palavras: se o que vale é a lei da selva, não 
existem mais as premissas para que a institui-
ção da imprensa sobreviva. Por isso, a ONU 
tem razão de exigir de governos e das auto-
ridades o esclarecimento e o julgamento dos 
crimes praticados contra jornalistas. O Estado 
é, sim, responsável pelo caos – um caos de-
sinformativo, é bom frisar – a que estão sub-
metidas muitas comunidades no México – e 
algumas famílias no Brasil.

Por esse ângulo, nós podemos enxergar 
com nitidez cristalina, quase como se fosse 
com lupa, os laços pelos quais a corrupção, 
a inoperância judicial, o tráfico de drogas e 
os bandos de extermínio se associam numa 
simbiose necessária. A todos esses polos da 
criminalidade interessa exercer o mando pela 
violência privatizada e ilegal. Para tanto, a 



15462 Sexta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

eles interessa também suprimir a imprensa 
livre. Coerentemente, dividem as tarefas: uns 
matam os repórteres, outros garantem a im-
punidade – pois a impunidade só é realmente 
viável quando a imprensa está acuada, intimi-
dada, jurada de morte.

Poder Judiciário que não julga, polícia 
que não investiga, governadores que fingem 
que não é com eles, traficantes que subornam 
políticos, milícias que promovem massacres: 
todos são expoentes distintos de uma mesma 
máquina que vem minando o Estado de direito 
e ameaçando a liberdade. O quadro piora ainda 
mais quando o poder governamental é mobi-
lizado para prender jornalistas ou para levar 
jornais à falência. Foi o que tentou fazer, no 
início deste ano, o Presidente do Equador, Ra-
fael Correa, que depois se viu forçado a recuar.

Sem dúvida, há um discurso anti-impren-
sa, um discurso fanatizante, ganhando volume 
em nosso continente. Em nome do combate a 
erros de jornalistas – erros que, por vezes, são, 
de fato, lamentáveis –, esse discurso investe 
não mais contra erros, mas contra a própria 
instituição da imprensa livre, propondo cerceá-
-la de mil maneiras diferentes. Nasce daí um 
caldo de cultura que, demonizando os órgãos 
de informação, facilita ainda mais a rotina dos 
narcotraficantes e dos que matam jornalistas – 
que matam jornalistas para oprimir o público.

Quero aqui transmitir minha concordância com es-
sas reflexões de Eugênio Bucci, pois avalio que constitui 
uma ameaça grave à liberdade de imprensa a morte 
desses jornalistas brasileiros e que é importante que 
se resguarde a liberdade de imprensa em nosso País.

Sr. Presidente, quero também cumprimentar o 
novo Ministro do Trabalho, Brizola Neto. Houve a trans-
missão de posse, hoje de manhã, no Palácio do Pla-
nalto, onde a Presidenta Dilma Rousseff, em discurso 
de muito significado histórico, relembrou as contribui-
ções de Leonel Brizola, assim como as do tio-avô de 
Brizola Neto, o ex-Presidente João Goulart, que, aos 
34 anos, se tornou Ministro do Trabalho. A Presiden-
ta, então, recordou que Brizola Neto poderá ocupar, a 
partir de hoje, o Ministério que Vargas criou com uma 
visão de estadista e que seu tio-avô João Goulart co-
mandou com grande visão social.

Meus cumprimentos ao novo Ministro Brizola 
Neto e ao PDT.

Infelizmente, eu estava em atividade na Comissão 
de Relações Exteriores. Só após a cerimônia, pude ir 
lá para cumprimentá-lo, mas eu lhe desejo muito su-

cesso em sua nova missão e considero importante a 
escolha feita pela Presidenta Dilma Rousseff.

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

PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Eduardo 
Suplicy.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, 
nobres colegas, as micro e pequenas empresas de-
sempenham papel fundamental no crescimento de 
qualquer economia, têm imenso potencial de geração 
de empregos, formalização de negócios e incremento 
na arrecadação de tributos.

Para termos uma ideia da importância desses 
empreendimentos, estudo realizado pelo Sebrae re-
vela que no Brasil são criados anualmente mais de 
um milhão e duzentos mil novos empreendimentos 
formais. Isso por ano.

Desse total, mais de 99% são micro e pequenas 
empresas e empreendedores individuais. Mais de 99%, 
quase 100%, são micro e pequenas empresas e tam-
bém empreendedores individuais. São empreendimen-
tos pequenos que procuraram ter suas atividades nas 
comunidades, em lugares mais distantes, pequenos, 
em um bairro, em um lugarejo. Ali com uma pequena 
célula começa a tentar florescer.

Apesar disso, o País ainda apresenta uma ele-
vada taxa de mortalidade entre os micro e pequenos. 
Cerca de 30% param nos dois primeiros anos de ati-
vidade, sendo que esse índice sofre elevação quando 
considerado o espaço de cinco anos.

Ao longo dos últimos anos, temos visto avanços 
significativos no incentivo ao desenvolvimento desses 
empreendimentos, como o acesso ao crédito facilitado, 
qualificação técnica e diferenciação tributária. São três 
aspectos com um diferencial extraordinário: o crédito 
facilitado, a qualificação técnica e a diferenciação tri-
butária. Sem dúvida, um tripé extraordinário para as 
micro e pequenas empresas.

Nesse aspecto, a maior contribuição veio com 
o Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tri- Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-
butos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, o Simples Nacional, 
também conhecido como Super Simples, criado pela 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
– portanto, há oito anos em vigência.

O texto garante tratamento diferenciado e favo-
recido às microempresas e à empresa de pequeno 
porte, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados 
e dos Municípios. 
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Empresas que aufiram receita anual bruta inferior 
a R$ 3,6 milhões beneficiam-se de significativa sim-
plificação burocrática e da diminuição da carga tribu-
tária sobre elas incidentes. Quer dizer, abaixo desses 
valores, elas têm benefícios; e, aí, vem diminuindo até 
as microempresas, têm valores diferentes que vão até 
R$300 mil de faturamento ao ano e, aí, desce também 
a tabela do Simples.

No entanto, alguns setores não mereceram en-
quadramento – é aí que quero chegar –, e cito, espe-
cificamente, os produtores que, à primeira vista, pa-
recem não ser interessantes –, mas, mais adiante vou 
discorrer dizendo que valem a pena –, os pequenos 
produtores de cervejaria e viticultores, cervejarias e 
vinícolas, pequenas vinícolas nos interiores, nos lu-
gares pequenos, e assim por diante.

É de conhecimento geral que, como ocorre em 
diversos países europeus, essas atividades trazem 
uma série de benefícios agregados, entre eles o de-
senvolvimento da atividade turística também. Sem co-
meter injustiças com outros Estados, tomo a liberdade 
de usar como exemplo Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Eu poderia citar outros Estados do Brasil, mas 
cito esses dois que conheço bem. Na região da Serra 
Gaúcha, o Vale dos Vinhedos tornou-se modelo para 
todo o Brasil na produção de vinhos, desenvolvimento 
do turismo de forma sustentável. São dezenas de vi-
nicultores que geram centenas de empregos em sua 
atividade direta e indiretamente, fomentam o turismo. 
Daí, surgem centenas de outros empreendimentos, 
como hotéis, pousadas, restaurantes, agências de 
viagem, empresas de transporte receptivo, que, por 
sua vez, oportunizam a criação de milhares de novas 
vagas de emprego. Trata-se de engrenagem positiva 
da economia em pleno funcionamento. 

Em Santa Catarina não é diferente. Na última dé-
cada, vimos florescer uma encantadora rota da cerve-
ja que se espalha por dezenas de cidades do Vale do 
Itajaí entre outras regiões do Estado, cada qual com 
sua pequena cervejaria, na absoluta maioria das ve-
zes, de produção artesanal.

Mais recentemente, estamos despontando igual-
mente como referência na produção vinícola. Nossos 
vinhos, com uma característica única, em função da 
altitude em que são cultivadas as uvas, têm recebido 
reconhecimento internacional, na região da Serra, prin-
cipalmente, São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, Lajes.

São pequenas regiões que estão a 1.200 me-
tros, 1.000 metros, 900 metros de altitude e que têm 
um terroir diferente; são pequenas regiões, mas que 
estão mais ou menos no mesmo paralelo do Chile, 
África do Sul. 

Não tenho receio em afirmar, nobres Colegas, 
que a maior parte desses empreendedores se enqua-
draria, por seu faturamento, no Simples Nacional. No 
entanto, as cervejarias pequenas, praticamente arte-
sanais, enfrentam a mesma tributação que as gigantes 
multinacionais do setor, com faturamento de bilhões de 
reais. Infelizmente é isso. Enfrentam a mesma coisa, a 
mesma burocracia, os mesmos valores de impostos às 
gigantes internacionais que faturam bilhões de reais. 

O mesmo ocorre com o vinho. Uma cultura por 
si só de difícil maturação, que enfrenta a concorrên-
cia de gigantes estrangeiros com séculos de tradição.

Não defendemos, com o referido projeto, um in-
centivo à elevação do consumo de álcool. Pelo contrá-
rio, nada disso. O governo pode, e deve, implementar 
políticas restritivas, inclusive sob a forma de desestí-
mulo fiscal.

Eu acho que aí sim, na questão do álcool, nos 
grandes consumos, tem que ter mecanismos para res-
tringir através dos estímulos fiscais. 

Entretanto, é preciso reconhecer que não é esse 
micro e pequeno produtor, que no mais das vezes 
desenvolve sua produção de forma absolutamente 
artesanal, o responsável pelas mazelas associadas 
ao alcoolismo.

Por esta razão, apresentamos hoje, nesta Casa, 
estamos entregando à Mesa, Sr. Presidente Waldemir 
Moka, projeto de lei que corrige esta distorção. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vou para o encerramento, Presidente. 

Por esta razão, apresentamos hoje, nesta Casa, 
estamos entregando à Mesa, projeto de lei que corrige 
esta distorção, permitindo que os pequenos empreen-
dedores possam usufruir dos benefícios concedidos 
pelo Simples Nacional. Eles são verdadeiros dínamos 
do desenvolvimento social e econômico em suas re-
giões e merecem tratamento adequado e coerente.

Trago isso, Sr. Presidente e nobre Colegas, porque 
entendo que isso vai ajudar a disseminar – eu diria, não 
só nos Estados a que me referi, que é o meu, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro –, 
a ramificar o desenvolvimento em pequenas coisas, a 
diversificar também o desenvolvimento em pequenas 
comunidades, e ter essa utilidade, isso, quer queira ou 
não, agrega valores, e dadas as famílias que fazem 
esse tipo de atuação, com assistência técnica, com 
desenvolvimento, com artesanato, como tem outras 
diferenças, e já contempladas no Simples. Mas acho 
que essa da uva com capricho, com altitude, com tec-
nologia, e da cervejaria localizada, ali, para atender 
a comunidade, aquela região, isso cria um fomento 
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Isso cria um fomento, descentraliza, ajuda a criar 
pousadas, ajuda a criar caminhos turísticos e evita-se 
o êxodo rural. Ajuda em tudo, a agregar valores. Uma 
diversificação. Precisamos trabalhar nesse sentido. 
Acho que ajuda o Brasil na completa descentralização 
e no bom viver, na distribuição de renda, de emprego 
e assim por diante.

Essa é a proposta, o projeto que apresento à 
Mesa, Sr. Presidente e nobres colegas.

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

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Casildo 
Maldaner, concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria, nesta 
tarde, de saudar todo o povo brasileiro, os que fazem 
esta Casa, de forma carinhosa os conterrâneos do 
Nordeste, do Piauí.

Trago aqui um tema por demais delicado, mas 
que é parte, creio, de uma estratégia para ver este 
País crescer.

Trata-se da discussão de que o País está na hora 
de abrir de forma transparente. E acho que a gente 
tem que fazer isso, Senador Waldemir Moka de modo 
que as pessoas compreendam. E acho que este Par-
lamento também é a Casa para esse debate, além, é 
claro, do Executivo.

Diz respeito à proposta de alteração da taxa de 
poupança, da remuneração da poupança.

Vejam, creio que não precisa ser economista. 
Hoje, na média, os brasileiros sabem da necessidade 
que termos de tomar medidas para o País crescer, 
por meio do Conselho Monetário, do Banco Central, 
de forma correta – o Senador Casildo acaba de falar 
aqui – para ter condições de êxito. 

Temos o controle da Selic, que é a taxa pela qual 
o Governo diz quanto quer pagar pelo dinheiro que 
busca no mercado – a taxa Selic.

E nós nos acostumamos, e confiamos, ao Con-
selho Monetário, ao Banco Central, enfim, a um co-
legiado que ali, vinculado ao Ministério da Fazenda, 
mas de forma independente, autônoma, define qual é 
a taxa adequada.

Agora no último dia 18 de abril, mais uma redu-
ção de 0,75 pontos percentuais, chegando a 9 pontos 
percentuais.

Esse mesmo colegiado tem a confiança do povo 
brasileiro para o controle da inflação. No passado, isso 
se dava muito em cima do aumento dos juros; ultima-
mente, com um conjunto de outras medidas, inclusive 

fomentando o crédito direcionado, controlando impor-
tações, etc.

E temos uma inflação, já há bastante tempo, 
sob controle considerado razoável. Tivemos, no ano 
passado, de alguma forma, receio de que a inflação 
estivesse subindo, mas esse instrumento, de forma 
eficiente, vem funcionando.

Paralelamente a isso, há outra discussão que 
era tabu no Brasil: o controle do câmbio. É o controle 
do câmbio de forma clara, aberta, transparente, um 
câmbio adequado ao desenvolvimento: nem tão alto 
que prejudique aquilo que o Brasil precisa comprar de 
importados, nem tão baixo que venha a ser um dese-
quilíbrio para o preço dos produtos que o Brasil exporta. 

Aliás, este Congresso acaba, de forma corajosa, 
após um entendimento que não foi fácil, inclusive com 
o Estado de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Goi-
ás, para se ter o controle de importados, de aprovar a 
regulamentação da chamada Resolução nº 72. 

Pois bem, esse mesmo Conselho Monetário Na-
cional tem hoje, como uma das suas atribuições, acom-
panhar os juros. E aí eu coloco aqui. Se pudéssemos 
perguntar não só aos economistas, não só ao Ministro 
da Fazenda, não só ao Presidente do Banco Central, 
não apenas aos Senadores, mas ao povo brasileiro, 
quais são duas coisas que hoje dificultam a concor-
rência do Brasil com outros países do mundo. Certa-
mente, a carga tributária estará amplamente no meio 
das respostas. E nós vamos ter que lidar com esse 
tema, não temos para onde correr: ou vai ser neste 
mandato em que nós somos Senadores, ou vamos ter 
de esperar um próximo. 

Eu acho que nós temos de ter coragem para fa-
zer o que tem de ser feito, aliás alguns sinais já vão 
nessa direção, alguns sinais se apresentam nessa di-
reção: redução de IPI, redução de Imposto de Renda, 
a Previdência agora sobre a folha de pagamento já 
para quinze setores, enfim, estão reduzindo a carga 
que está sobre o preço das coisas, o que dificulta a 
concorrência do Brasil com outros países – e é bom 
que se diga que encarece o produto também dentro 
do Brasil, reduzindo a capacidade de compra do povo 
brasileiro.

Qual é o segundo item? Eu acho que são os juros. 
Quantas vezes não ouvimos na nossa vida inteira: “O 
Brasil tem as mais elevadas taxas de juros do mun-
do”; juros como os do cartão de crédito, juros como os 
do cheque especial, juros como das consignações de 
aposentados, para citar exemplo, ou de servidores, ou 
de trabalhadores, juros de várias outras formas para 
os agricultores, para o comércio, enfim, custeio; juros 
que chegam a 400% ao ano, juros elevadíssimos.
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E aqui eu começo registrando um ato de coragem 
da Presidente Dilma, de tratar com firmeza este tema, 
de um lado, colocando a necessidade de reduzir aqui-
lo que o próprio Governo paga; do outro lado, abrin-
do para negociar inclusive aquilo que a própria União 
cobra dos outros entes da Federação, especialmente 
dos Estados, mas também de alguns Municípios, os 
chamados juros da dívida, encargos da dívida.

Então, ao se debater juros, tem de debater tudo, 
reduzir a Selic como estamos reduzindo. Não é demais 
lembrar: a taxa Selic, ali por volta de 2002, chegou a 
28%, chegou a 28%! Eu estou falando de juros vinte 
pontos percentuais acima da inflação, é isso que co-
loca o Brasil campeão de cobranças de juros do nos-
so planeta.

Então, vejam, agora chegamos com a Selic, que, 
em verdade, é um juro que, na prática, serve para 
nortear o que o governo paga dos seus títulos, mas 
aqui também não precisa ser economista para enten-
der que ele é uma referência para as outras taxações. 
Porque, vejam, se posso emprestar para o Governo, 
que é um negócio seguro, que paga 9%, por que vou 
botar em outra aplicação que é inferior? É claro que 
você pode até, sabendo que há risco, aplicar na bolsa 
de valores, aplicar em CDBs, aplicar noutro certifica-
do, noutras formas de investimento, mas sabe que é 
um risco, sabe que, aí, é um risco. E é por isso que a 
Selic é, sim, uma taxa balizadora. 

A Presidente faz que órgãos importantes, como 
BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
bancos regionais, enfim, sejam instrumentos de pu-
xar para baixo as taxas, inclusive de pessoas físicas 
e de pessoas jurídicas, inclusive das consignações, 
dos cartões de crédito, do cheque especial, das taxas 
do crédito pessoal, do crédito agrícola, enfim, nas di-
versas áreas. 

Cito um exemplo, Senador Cássio, agora do Pro-
grama Emergencial: 1% ao ano, carência de cinco anos, 
mais cinco para pagar, que é o que vai ser destinado 
para onde houve enchente ou para onde houve seca, 
com rebate, inclusive, de 40%, portanto juro negativo, 
o que influencia na sociedade.

Ora, se temos essa coragem, é preciso debater 
com o povo que há um problema, porque continua 
alto, porque precisa ser reduzido e podemos reduzir. 
Qual é a trava, então? O Brasil tem uma regra de taxa 
fixa na poupança: meio por cento ao mês mais a TR 
de 6,17% acumulada mais a Taxa de Referência. Ora, 
nesse instante, para o Conselho Monetário Nacional 
ou o Banco Central, ou o Ministro da Fazenda poderem 
anunciar uma nova redução da Selic, é preciso mexer, 
não tem para onde correr. Qual é a lógica da poupança? 
É ser uma espécie de piso, mas um piso garantido, um 

piso que tem garantia do Tesouro Nacional, que não 
tem cobrança de impostos, que não tem cobrança de 
taxas, para o aplicador que quer um negócio descom-
plicado, o aplicador que quer algo descomplicado: é 
o aposentado, é a dona de casa, é um trabalhador, é 
um pequeno empreendedor.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT-PI) Quero 
só concluir este raciocínio.

Então, vejam só, nós chegamos – para se ter uma 
ideia, peguei, aqui, um levantamento que queria passar 
– em dezembro de 2008 com taxa Selic de 13,75%. E 
isso gerava, descontada a inflação, 8,46% de juros. Nós 
chegamos agora em abril, com a Selic a 9%. Isso tem 
uma taxa de juros, descontada a inflação, de 3.34%. 
Ora, na hora em que nós descermos para 8.5%, por 
exemplo, que é a lógica nesse instante, descer a Se-
lic para 8.5%, nós vamos ter um fenômeno em que o 
dinheiro das aplicações vão correr para a poupança. 

Então, estou aqui defendendo abertamente – e 
acho que o Senado Federal tem que se posicionar so-
bre isso – que o Brasil não perca o bonde da história. 
É a hora de alterar a regra de poupança. E qual a sa-
ída? Dar ao Conselho Monetário Nacional, o mesmo 
que controla a Selic, o mesmo que controla câmbio, o 
mesmo que controla inflação, o poder de, sempre que 
alterar a Selic, alterar a taxa da poupança, sempre tendo 
a poupança como um piso abaixo do chamado grande 
mercado, mas com a mesma segurança colocada antes.

Então, quero aqui dizer que nós não podemos, 
porque fica assim uma discussão, parece que vai, 
parece que não vai... Temos que ir! É a hora, nós te-
mos que chegar a uma taxa decente como aplicam 
outros países com os quais nós concorremos, sob 
pena desse ser um encargo perigoso, que atrofiará 
o nosso desenvolvimento. Com o maior prazer ouço, 
em primeiro lugar aqui o Senador Cássio, se a minha 
querida Marta permitir.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) – 
Senador Wellington, agradecendo a oportunidade de 
aparteá-lo, registro desde já a alegria deste nosso re-
encontro no plenário do Senado Federal, uma vez que 
o nosso destino trilhou caminhos comuns, ao tempo 
em que V. Exª governava o querido...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pri-
meiro fomos Deputados Federais juntos.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) – 
Isso! O querido Estado irmão do Piauí, e eu governava 
a minha querida Paraíba. O aparte tem como objetivo 
apenas reforçar o pronunciamento de V. Exª, a opor-
tunidade de sua fala, sobretudo diante da quadra que 
vivemos no Nordeste brasileiro, com mais uma ca-
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racterização de seca grave que penaliza duplamente 
os nossos produtores rurais. Hoje, exatamente nesta 
tarde de hoje, na cidade Patos, há uma grande mani-
festação de pequenos produtores na frente do Banco 
do Nordeste, buscando alternativas para os seus pro-
blemas relativos ao endividamento agrário. Creio que 
as medidas já tomadas pelo Governo Federal preci-
sam ser ampliadas para possibilitar, sobretudo, insis-
to, diante desse quadro de estiagem, a renegociação 
dessas dívidas, quiçá até mesmo anistia de parte delas 
como aconteceu outrora em situações semelhantes. 
Ao mesmo tempo, a necessidade de levarmos a cabo 
todo o modelo de desenvolvimento regional por que o 
Nordeste clama e precisa há tanto tempo. Portanto, ve-
nho trazer minha palavra de solidariedade não apenas 
ao pronunciamento de V. Exª, mas também à renova-
ção do meu posicionamento de extrema preocupação 
com os problemas provocados pela estiagem, que já 
é apontada como a maior dos últimos trinta anos no 
Nordeste brasileiro. Já pude tratar da tribuna do Se-
nado do endividamento dos pequenos e médios pro-
dutores rurais e de problemas mais específicos, para 
concluir este aparte, de pragas como a cochonilha, por 
exemplo, que devastou a cultura da palma. A Senado-
ra Ana Amélia, gentilmente, me comunicava agora há 
pouco que a Senadora Lídice da Mata, na Comissão 
de Desenvolvimento Regional fez aprovar um requeri-
mento para que possamos discutir naquela Comissão 
os problemas decorrentes da praga da cochonilha e 
tenhamos uma ...

(Interrupção do som.)

...uma solução alternativa para esse dilema. Cum-
primento V. Exª e trago a palavra de carinho, de res-
peito, de admiração, de amizade e de fraternidade não 
apenas no nosso campo de vivência pessoal, mas na 
irmandade que une os nossos Estados da Paraíba e 
do querido Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço, é uma honra aqui receber o aparte de V. Exª.

Presidenta, gostaria de ouvir imensamente o 
Senador Casildo.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Seria breve, Senador Wellington Dias. Quero, nas 
duas partes, me solidarizar quanto à questão de que, 
na verdade, o Brasil precisa mexer na questão tributá-
ria para que a indústria nacional possa concorrer com 
outros países e possamos ter um equilíbrio. Então, há 
essa grande necessidade, temos que mexer nisso. E 
também nosso Governo vem agindo bem na questão 
dos elementos que possui em mãos... 

(Interrupção do som.)

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal 
o BNDES e o Banco Central podem usar esses ins-
trumentos para reduzir a taxa Selic. Quer dizer, vem 
medindo e vem usando, no bom sentido, para que os 
juros baixem no Brasil, e as indústrias possam melhor 
concorrer no mundo também. É a questão tributária e 
os juros. Há apenas uma preocupação, e é muito di-
fícil, que apenas quero deixar, data vênia, com muito 
respeito a V. Exª. Preocupa-me um pouco o negócio 
da poupança, e lá mesmo são os pequenos poupado-
res: os aposentados e os mais humildes, que fazem a 
poupança. Eu não sei se talvez pensássemos até num 
teto para que as famílias que queiram poupar, econo-
mizar um pouco, o ensinamento desde casa, tenham 
um certo limite – não sei se é R$30 mil, R$40 mil, R$50 
mil. Porque os grandes, na verdade, não ficam nisso. 
São os maiores que procuram especular e usam um 
certo fundo, variam, encontram outras maneiras. Mas, 
se o pequeno poupador, que, na verdade, é um lastro 
financeiro nacional para o Governo também, se fica de-
sestimulados a fazer pequenas poupanças, até como 
cultura, eles são capazes de buscar e consumir, e aí já 
temos muito aqueles empréstimos consignados. Deixo 
uma preocupação, Senador. Mas nas duas primeiras 
questões, quero cumprimentar-lhe, sem dúvida alguma.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
que agradeço. E já concluindo, Srª Presidente, quero 
apenas lembrar que a poupança é um grande lastro 
para muitos investimentos, inclusive na área de habita-
ção. Estamos acompanhando agora a discussão sobre 
o FGTS, que V. Exª inclusive tem liderado. Então, veja, 
é preciso que a gente...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...saia dessa cultura – cultura é a palavra certa – dos 
juros altos. Os outros países também têm poupança. 
São poupanças que remuneram com 1% ao ano, 2% 
ao ano, 3% ao ano, há muitos anos. Por quê? Porque 
isso, para eles, é uma grande remuneração. Por quê? 
Porque há muito tempo, a taxa de juros lá é muito bai-
xa. Nos Estados Unidos, agora está em torno de 1% 
ao ano. A nossa Selic lá está em torno de 1% ao ano.

Então, eu acho que vale a pena trabalharmos nes-
sa direção e estou aqui torcendo para que os nossos 
líderes, os nossos representantes no Conselho Polí-
tico, que deverá se reunir na próxima segunda-feira, 
possam tratar desse tema.

E comemoro, para encerrar, a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, que, por sete votos a um, acaba 
de autorizar os índios Pataxós a habitarem a sua re-
serva. Acho que é uma medida também corajosa, que 
não posso deixar de comentar.
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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.

Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
TV Senado, Rádio Senado, a cada dia, tenho firmado 
mais a convicção sobre a importância da criação da 
Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais.

Com a colaboração de diversos Senadores des-
ta Casa, em particular da nobre Senadora Marta Su-
plicy, Relatora da Subcomissão, do Senador Paim, da 
brilhante Senadora Ana Amélia e do Senador Casildo 
Maldaner, nós já realizamos quatro audiências.

Essas audiências têm contado também com a 
presença dos suplentes da Subcomissão – Senador 
Wellington Dias, Senador Rodrigo Rollemberg, Sena-
dor Waldemir Moka, Senador Lauro Antônio e Sena-
dor Paulo Bauer –, o que demonstra a relevância da 
questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ouso dizer que, do meu ponto de vista, sucede 
com o Fundo de Garantia algo parecido com uma em-
presa tradicional, fundada com propósitos sólidos, mas 
que precisa se modernizar para fazer frente à própria 
evolução social, política e econômica do Brasil. 

A forma como o Fundo de Garantia é gerenciado 
hoje não corresponde ao dinamismo alcançado pela 
economia brasileira nas últimas décadas.

Isso tem trazido perdas significativas para os 
trabalhadores, a quem pertencem os R$290 bilhões 
correspondentes aos recursos do Fundo.

Não me parece prematuro dizer que o FGTS, a 
exemplo de outros aspectos da economia brasileira, 
como o spread bancário e a dívida pública dos Estados 
e Municípios, mereça uma reengenharia. Se essa reen-
genharia do Fundo de Garantia não for feita, o Fundo 
vai permanecer parado no tempo sem acompanhar 
as mudanças do mercado e as próprias demandas 
do trabalhador.

O fato inegável é que as contas do trabalhador 
brasileiro no Fundo de Garantia têm acumulado mais 
perdas que ganhos, com remuneração negativa se 
comparada à inflação real no período de 2007 a 2011.

Em relação à remuneração da poupança, o FGTS 
acumula perdas da ordem de 14%, com uma média 
anual de remuneração de apenas 0,9%.

Veja bem, Senadora Ana Amélia, que tenho ple-
na consciência da função social do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e do Fundo de Investimento do 
FGTS. Creio que ninguém aqui haveria de questionar 
os benefícios proporcionados por essa importante 
ferramenta de financiamento da habitação no Brasil.

Tenho plena consciência, também, da importância 
dos investimentos em saneamento básico. De fato, se 
investirmos R$1,00 (um real) em saneamento, econo-
mizaremos R$4,00 (quatro reais) na saúde. 

Mas há um fardo maior sobre as costas do traba-
lhador. Há um desequilíbrio a ser corrigido sem colocar 
em risco, com certeza, a viabilidade do Fundo, e essa 
correção envolve, também, o spread bancário, pratica-
do pela Caixa Econômica Federal nos financiamentos 
da casa própria, com recursos do Fundo.

Não se pode permitir uma perda para o trabalha-
dor da ordem de R$123 bilhões, entre 2003 e 2012, 
quando se leva em conta a Taxa Referencial – TR – 
aplicada na correção do Fundo de Garantia, compara-
da ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
Não se pode permitir, tampouco, que os recursos do 
Fundo de Garantia sejam desviados para o BNDES 
para fins não previstos em lei. 

O foco do Fundo de Garantia deve permanecer, 
sobretudo, na habitação e no saneamento.

Quero me referir, também, a diversas intervenções 
realizadas na Subcomissão. Vai ficando claro, sobre-
tudo para os gestores do Fundo de Garantia, que as 
taxas de remuneração se justificariam em razão dos 
benefícios indiretos proporcionados aos próprios tra-
balhadores, como os subsídios no financiamento da 
casa própria para as famílias de baixa renda. 

Ficaram bem nítidos, também, os expressivos 
números resultantes da aplicação dos recursos do 
Fundo de Garantia na economia, nos últimos anos: 492 
mil unidades habitacionais construídas no Brasil, mais 
de 13 milhões de empregos gerados e 19 milhões de 
famílias beneficiadas.

Mas ainda existe um problema grave, também, 
porque não me parece razoável que o Fundo de Ga-
rantia seja responsável por 82% do subsídio proporcio-
nado para o financiamento a famílias de baixa renda. 
Por quê? Porque os trabalhadores brasileiros não po-
dem carregar sozinhos os custos da função social do 
Estado, em particular no que tange à habitação para 
as famílias de baixa renda e ao saneamento básico.

Ressalte-se que boa parte dos recursos investidos 
no Minha Casa, Minha Vida vai para o setor privado, 
que obtém lucros bastante favoráveis com a venda das 
casas populares.

Quem acompanha a vida no interior do País sabe 
muito bem o quanto aumentaram os custos, os preços 
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de terrenos, até mesmos em pequenas cidades, exa-
tamente pela demanda oriunda desde a implantação 
do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O certo é que os trabalhadores brasileiros não 
podem arcar com o ônus de empréstimos a fundo per-
dido para esse programa.

Só no caso Minha Casa, Minha Vida foram R$5,3 
bilhões a fundo perdido investidos.

Em relação aos financiamentos do BNDES, esse 
argumento é ainda mais forte.

Não se pode, Senador Collor, arguir que o traba-
lhador acaba por se beneficiar com os empréstimos 
concedidos pelo Banco de Desenvolvimento, mesmo 
se considerarmos a questão da infraestrutura.

Srªs e Srs. Senadores, na Subcomissão, estamos 
buscando encontrar um caminho para trazer mais be-
nefícios ao trabalhador brasileiro, oriundos das contas 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O mínimo que poderíamos fazer nesse sentido 
é dividir os lucros independentemente de beneficiar o 
trabalhador que recebe até quatro salários mínimos 
ou mais.

Além disso, o Governo já passou da hora de fazer 
a sua parte no que tange aos subsídios para o Minha 
Casa, Minha Vida.

O fato, Srª Presidente, é que tem ficado claro 
na Subcomissão a necessidade de rever as bases de 
remuneração e distribuição dos dividendos do Fundo 
de Garantia.

Cremos que diversos projetos em tramitação 
nesta Casa devam contribuir para esse fim, entre os 
quais, destaco o da nobre Senadora Marta Suplicy, o 
do ilustre Senador Paulo Paim e o do Senador Bauer.

Nós temos certeza de que, ao final das audiên-
cias da Subcomissão, teremos uma resposta firme ao 
Brasil e aos titulares das contas do Fundo de Garantia, 
de modo a fazer justiça ao trabalhador, sem colocar 
em risco o equilíbrio do FGTS.

O FGTS precisa se sintonizar com a dinâmica 
economia do mercado brasileiro.

Pois não, concedo com prazer a palavra ao nobre 
Senador Wellington Dias. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor Cyro Miranda, eu quero primeiro parabenizá-lo por 
trazer esse tema ao Plenário e parabenizá-los pela 
condução com que V. Exª, como Presidente, e a Se-
nadora Marta, como Relatora, estão tratando na nos-
sa Subcomissão desse importante tema. Veja, ele tem 
tudo a ver com o que eu acabo de relatar. Nós consi-
deramos baixo no Brasil a remuneração do FGTS em 
3% ao ano. Veja como é a cultura do juro elevado que 
nós construímos ao longo de décadas no nosso País. 
Quero primeiro concordar com V. Exª. Eu acho que uma 

saída possível é essa de que parte da renda auferida, 
a partir da aplicação do FGTS seja considerada a re-
muneração para o trabalhador, isso principalmente a 
partir do terceiro ano seguinte às aplicações do Minha 
Casa, Minha Vida, em 2014 terminam as conclusões 
dessas aplicações. Então, a partir daí vamos ter uma 
condição de uma renda muito considerável. Mas eu 
insisto que temos que trabalhar para que as outras 
taxas de juros desçam para a casa dos 3%, porque é 
assim que se faz para o Brasil virar um país civilizado. 
Eu queria parabenizá-lo pelo tema e dizer que estamos 
juntos lá na construção de uma saída.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado a V. Exª, muito obrigado pela sua co-
laboração. Também concordo, plenamente, com o seu 
objetivo na parte dos juros.

Quero relembrar que a distribuição de lucros já 
é um projeto da Senadora Marta Suplicy. S. Exª foi a 
primeira a pensar que, nas aplicações que o Fundo faz, 
houvesse uma participação. O que não se pode enten-
der é repassar esse dinheiro para o BNDES, que vai 
usar isso para financiar empresas estrangeiras. Como 
também, o trabalhador não pode ficar com o ônus de 
dar a fundo perdido, só no ano passado, R$5,5 bilhões.

Então, façamos a reengenharia necessária.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Quero aproveitar para também parabenizá-lo pela 

condução da Subcomissão. Aliás, estamos com qua-
tro membros da nossa Subcomissão aqui presentes: 
a Senadora Ana Amélia e o Senador Wellington Dias. 
Quero parabenizá-lo pelo cuidado com que V. Exª tem 
levado a comissão, o respeito a todos os convidados 
que todos os proponentes têm sugerido. Acredito que 
não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir trazer uma 
modernização ao Fundo de Garantia, sempre priori-
zando a finalidade para a qual ele foi criado, que é a 
proteção ao trabalhador, e que seja investido no que 
é importante para o trabalhador.

Parabéns!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 

gostaria de me inscrever pela Liderança da Minoria 
aqui no Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. V. Exª gostaria de falar agora, porque 
vou abrir a Ordem do Dia?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Prazerosamente. Serei rápido, bem breve.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Então, o senhor tem a palavra e aí 
abrimos a Ordem do Dia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente, pela ordem, apenas enquanto ele sobe.

Quero apenas registrar aqui minhas congratu-
lações ao Brizola Neto, que tomou posse hoje, pela 
amanhã, no Ministério do Trabalho; desejar-lhe todo 
sucesso. Espero que possamos aqui, junto com a 
bancada do PDT e todo o Parlamento, apoiá-lo nessa 
grande missão como Ministro do Trabalho.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho, na tarde de hoje, a esta tribuna 
para fazer um breve comentário em relação à 4ª Dinâ-
mica realizada na região do Médio e Baixo Araguaia, 
em Mato Grosso, na última sexta-feira.

Ali nos fizemos presentes, a convite não só do Pre-
feito, como também do Presidente do Sindicato Rural, 
do empresariado e da população, pois ali se discute, 
meu caro Presidente Collor, uma política de desen-
volvimento sustentável. É uma região do Mato Grosso 
de terras férteis, de subsolo rico e, acima de tudo, de 
gente trabalhadora. Lamentavelmente, aquela região 
detém a denominação de “Vale dos Esquecidos”, por 
falta de infraestrutura mínima para que aquela região 
possa, realmente, contribuir para a grande produção 
nacional e ser uma das regiões mais ricas deste País.

Na 4ª Dinâmica, nós discutimos, principalmente, 
a questão do transporte intermodal. Lamentavelmente, 
a tão propalada BR–158, que já foi lançada algumas 
dezenas de vezes, encontra-se paralisada por falta, 
naturalmente, de uma determinação que permitia sa-
near alguns problemas. A BR–-158, por incrível que 
pareça, existe há mais de 150 anos, e agora surgiu 
uma reserva indígena no meio dessa BR. Com isso, 
houve uma interrupção na sua conclusão.

Por outro lado, uma das empresas que ganhou 
um lote, ou seja, um pedaço da rodovia para ser pavi-
mentada, também passa, agora, por um processo de 
recuperação judicial.

Contudo, um dos maiores e graves problemas que 
temos naquela região é a questão da regulamentação 
fundiária. São algumas dezenas de assentamentos. 
Infelizmente, aqueles trabalhadores, mesmo assen-
tados pelo Governo Federal, pelo Incra, ainda não 
tiveram acesso ao título da terra, o que causa sérios 
transtornos, inviabilizando acesso a créditos bancá-
rios e, acima de tudo, a segurança jurídica que esse 
cidadão poderia ter.

Com todas essas dificuldades, a região está 
crescendo. Estamos tendo várias tratativas para per-
mitir investimento de indústrias, como, agora, da pró-

pria Adubos Araguaia, Senadora Ana Amélia, um dos 
maiores complexos no setor de fertilizantes, adubos, 
etc., para atender à demanda da sua produção. É uma 
região geográfica muito bem localizada, o que permi-
te que a sua produção possa ser escoada através do 
Porto do Itaqui, lá no Maranhão.

Entretanto, a maior reivindicação daquela popula-
ção é a conclusão da BR–158, como também o início e 
a conclusão da tão importante ferrovia chamada Fico, 
que vai atravessar cidades do Goiás, passar por Mato 
Grosso e chegar à cidade de Lucas do Rio Verde. Com 
isso, estaremos melhorando sobremaneira o transporte.

Hoje, foi louvável a iniciativa da Senadora Lucia 
Vânia. Participamos de reunião com o Ministro dos 
Transportes, Paulo Passos, com o Diretor-Geral do 
Dnit, Dr. Jorge Fraxe, e demais diretores do Dnit, e 
ali surgiram boas informações, principalmente, Sena-
dor Wellington Dias, a de que a tão sonhada rodovia 
BR–163, ligando o Mato Grosso ao Pará – palavras do 
Ministro, do Diretor-Geral –, será concluída nos pró-
ximos dois anos. É o novo corredor de exportação da 
produção, sobretudo a daqueles produtores ao longo 
da BR–163. 

É inadmissível, meu caro Senador Wellington, que 
a rodovia que demanda Rondonópolis–Cuiabá, cuja 
obra, realizada pelo Dnit, já está concluída há dois anos, 
não tenha sido liberada ao tráfego por problemas que 
surgiram entre a empresa, o Dnit e o TCU. A sociedade 
está sendo penalizada, pagando caro, pelos números 
desastrosos de acidentes que ocorrem todos os dias. 

Fiz um apelo ao nosso Ministro e ao Diretor-Geral 
do Dnit para que liberem o tráfego nessa rodovia. É 
inconcebível que uma obra pronta, concluída, por falta 
de um centímetro, por um problema técnico que para 
mim, particularmente, é saneável. O tráfego deve ser 
liberado, para que não continuem as tragédias que 
ocorrem todos os dias. Ali recebi a garantia do Minis-
tro Paulo Passos e do Dr. Jorge de que vai ser libera-
da essa rodovia, para permitir a trafegabilidade entre 
Cuiabá e Rondonópolis. 

A notícia mais alvissareira que o Ministro nos deu 
é que vai duplicar, de Rondonópolis ao Posto Gil, 364 
quilômetros. Por sinal, o primeiro trecho, Rosário Oeste 
a Posto Gil, já está sendo feito. Ele me disse que, nos 
próximos dias, vão se iniciar as obras, tendo em vista 
que os projetos estão prontos e já estão sendo licitados. 

São notícias, Sr. Presidente, que quero dar ao 
povo de Mato Grosso porque são obras importantes: a 
ferrovia, a duplicação da pista que demanda Rondonó-
polis a Posto Gil e outras obras, sobretudo a BR–158, 
que serão retomadas nos próximos sessenta dias.

Quero aqui louvar a iniciativa da eminente Se-
nadora Lucia Vânia por ter promovido o encontro en-
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tre os membros da Comissão de Infraestrutura e os 
Diretores da Anac, da Antaq, da Valec, o Ministro e o 
Diretor-Geral do Dnit.

Portanto, concluo, agradecendo a V. Exª pelo 
tempo, mas, acima de tudo, dizendo ao povo de Mato 
Grosso que aqui estamos lutando e buscando os in-
vestimentos para este Estado que tem contribuído mui-
to com a balança comercial, tendo em vista a grande 
produção que tivemos neste ano de 2012. Para 2013, 
vamos aumentar em, pelo menos, 5% a 6% a nossa 
produção no campo mato-grossense.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir 
que incluíssemos na pauta, pela Liderança do Bloco 
PT/PDT/PCdoB/PSB, o PDS nº 124 – é um requeri-
mento de urgência. Trata-se do projeto do acordo entre 
o Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
realização da Conferência Rio+20. Demorou muito esse 
acordo chegar aqui, mas chegou e precisamos votá-lo.

O outro é o PDS nº 65, que trata do Fundo da 
Agricultura Familiar do Mercosul, também da maior im-
portância e sem maiores polêmicas aqui e, que, certa-
mente, podemos também incluir na pauta de votação.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Wellington, já chegaram à Mesa os 
dois projetos. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um momento.

O segundo projeto que V. Exª colocou está mar-
cado para o dia 9. Caso não haja objeção, votamos 
os dois hoje.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se-
ria a votação do requerimento de urgência, para que 
tenhamos as condições de tê-lo na pauta de votação 
antecipada em relação ao dia 9 de maio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Apenas, Presidente, para pedir a 
minha inscrição para falar depois, como Líder. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – V. Exª é o primeiro inscrito na liderança. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – A Senadora Ana Amélia gostaria de ter a pa-
lavra? Ou eu me confundi? (Pausa.)

Acho que não há nenhuma objeção a colocar esses 
dois itens na pauta. Mas, antes de colocá-los, eu gos-
taria de comunicar que sobre a Medida Provisória 552, 
que é referente à Minha Casa Minha Vida, acabamos 
de receber o relatório e, havendo um acordo na lideran-
ça, ela será colocada em votação na semana que vem. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Vamos, então, ao Projeto de Decreto nº 124.

Já é Ordem do Dia. 
Há, sobre a mesa, requerimento de urgência para 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 124.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 389, DE 2012 
(Requerimento nº 22, de 2012 – CRE) 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e Defesa Nacional)

Requeiro, nos termos do art. 336, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, urgência para a tramitação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2012, que 
“aprova o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
Realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, Bra-
sil, de 13 a 22 de junho de 2012, assinado em Nova 
Iorque, em 5 de abril de 2012”.

Justificação

Tendo em vista a proximidade da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, e considerando a importância do tema, solicitamos 
tramitação em regime de urgência para o referido projeto.

A aprovação em tempo hábil é de extrema im-
portância para o bom andamento dos preparativos da 
Conferência. Trata-se de documento essencial para as-
segurar aos participantes as melhores condições para 
o livre intercâmbio da proposta e de conhecimentos, 
de modo que se possa obter, ao final dos extensos 
trabalhos, os almejados compromissos em prol do de-
senvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza 
e de proteção ao meio-ambiente. 

Sala da Comissão, – Senador Cristovam Bu-
arque.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Votação do requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à 

apreciação da matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– RS) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 124, DE 2012

Discussão, em turno único do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 124, de 2012 (nº 559/2012, 
na origem), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Organização das Nações Unidas para a realiza-
ção da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, 
Brasil, de 13 a 22 de junho de 2012, assinado 
em Nova Iorque, em 5 de abril de 2012.

Parecer favorável sob o nº 460, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Relator: Senador Fernando Collor.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador ou Senadora que 

queira discutir, encerrada a discussão. 
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 124, DE 2012 

(Nº 559/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e a Organização das Nações Unidas para 
a Realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, no Rio de Janeiro, Brasil, de 13 a 22 de 
junho de 2012, assinado em Nova Iorque, 
em 5 de abril de 2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas para a Realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

no Rio de Janeiro, Brasil, de 13 a 22 de junho de 2012, 
assinado em Nova Iorque, em 5 de abril de 2012.

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 publicada no DSF de 
27-4-2012. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– RS) – Também não existindo objeção...

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 65, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 65, de 2012 (nº 2.841/2010, 
na origem), que aprova o regulamento do Fun-
do de Agricultura Familiar do Mercosul, adotada 
pela Decisão CMC nº 06/09, aprovada durante a 
XXXVII Reunião Ordinária do Conselho do Merca-
do Comum, em Assunção, em 23 de julho de 2009.

Parecer favorável sob o nº 444, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional. Relator: Senador Sérgio Souza.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador ou Senadora que 

queira se manifestar, encerramos a discussão. 
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 65, DE 2012 

(Nº 2.841/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o Regulamento do Fundo de 
Agricultura Familiar do Mercosul (FAF Mer-
cosul), adotado pela Decisão CMC nº 6/09, 
aprovada durante a XXXVII Reunião Ordiná-
ria do Conselho do Mercado Comum (CMC), 
em Assunção, em 23 de julho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:

(*) A íntegra do texto do Regulamento encontra-se publicada no 
DSF de 7-3-2012.
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Art. 1º Fica aprovado o texto do Regulamento do 
Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul (FAF MER-
COSUL), adotado pela Decisão CMC nº 6/09, aprova-
da durante a XXXVII Reunião Ordinária do Conselho 
do Mercado Comum (CMC), em Assunção, em 23 de 
julho de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Regulamento, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretam 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– RS) – Não havendo mais matérias a serem votadas, 
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 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).

2 
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.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

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

Requerimento 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.

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.
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5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do 

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

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 
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 – RS) – Concedo a palavra à Exmª Senadora Ana 
Amélia, primeira inscrita na lista de oradores, seguida 
do Senador Alvaro Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Srª Presidente, enquanto a Senadora Ana Amélia não 
chega à tribuna, gostaria de agradecer a todas as Li-
deranças pelo entendimento para a votação dessas 
duas importantes matérias. Trata-se do acordo que 
viabiliza as condições para a realização da Rio+20 e 
o acordo para regulamentar o Fundo da Agricultura 
Familiar do Mercosul.

Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos 
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio 
Senado, nesta tarde, houve uma sequência de temas 
relevantes.
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O último orador que me antecedeu tratou da 
questão do Fundo de Garantia, pela palavra do Sena-
dor Cyro Miranda, tema de grande interesse dos tra-
balhadores brasileiros e da própria economia, porque 
o dinheiro do Fundo de Garantia é um recurso que é 
poupança interna, que ajuda financiamentos em se-
tores importantes, como, por exemplo, saneamento e 
habitação, apenas para citar duas áreas importantes.

O Senador Casildo Maldaner trouxe à tribuna a 
questão das micro e pequenas empresas. Eu parti-
cipo, com muita honra, da Frente Parlamentar Mista 
da Micro e Pequena Empresa, que, nesta Casa, con-
ta com o Senador José Pimentel como um dos seus 
líderes, exatamente para atualizarmos a legislação e 
ampliarmos o espaço de acesso às pequenas e mé-
dias empresas.

Concordo com o Senador Casildo Maldaner, com 
a definição de que, para que se beneficiem da Lei do 
Simples, as empresas sejam consideradas não pela 
sua atividade econômica, mas pelo seu faturamento. 
Essa seria uma forma muito mais racional, eu diria, 
e também mais lógica do ponto de vista do acesso a 
essa área, ao Simples Nacional.

Também defendo as microcervejarias e as viní-
colas familiares, que, no meu Estado, assim como em 
Santa Catarina, são hoje significativamente importantes 
do ponto de vista social e também do ponto de vista da 
sua atividade econômica. No turismo também, há um 
reflexo importante da participação dessas empresas.

Portanto, os temas todos aqui foram abordados 
de maneira muito adequada às discussões que faze-
mos hoje.

Pela manhã, houve um momento relevante. On-
tem, houve a instalação dos trabalhos da chamada 
CPMI do Cachoeira, que investigará as denúncias 
relativas ao Sr. Cachoeira. E, nesta manhã, na sequ-
ência, houve uma importante reunião do Conselho de 
Ética desta Casa.

Não integro o Conselho de Ética, mas queria 
apresentar aqui os cumprimentos ao Relator, Senador 
Humberto Costa, pelo acolhimento da representação 
contra o Senador Demóstenes Torres, promovida pelo 
PSOL, por meio do Senador Randolfe Rodrigues. O 
Plenário do Conselho e, depois, o Plenário da Casa 
deverão examinar e apreciar essa complexa matéria 
que diz respeito às questões relacionadas aos com-
promissos éticos do Senado Federal.

Como disse o Relator, Senador Humberto Cos-
ta, com muita propriedade, o que está em debate não 
é apenas a imagem do Parlamentar, mas do próprio 
Parlamento. É exatamente isso que me preocupa nes-
se processo.

Eu também gostaria de registrar uma decisão 
tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em re-
lação ao reconhecimento das reservas indígenas no 
sul da Bahia.

Ninguém aqui discute o direito dos indígenas so-
bre essas reservas. São 50 mil hectares numa região 
valorizada daquele Estado do Nordeste brasileiro. O 
que se discute nessa matéria é exatamente a omissão 
do Estado num processo tão delicado e condizente com 
os direitos dos indígenas e das minorias e com a pro-
teção dos direitos dos produtores rurais. As reservas 
foram demarcadas em 1930, e o Estado nada fez para 
homologar essas demarcações, o que era um papel 
inerente do Estado brasileiro e, portanto, de governos. 
E não se vai dizer que foi este ou aquele governo. O 
Estado falhou redondamente, prejudicando os indíge-
nas e os agricultores.

É exatamente essa insegurança jurídica que aca-
ba comprometendo a imagem do País internacional-
mente e trazendo uma instabilidade e, às vezes, até um 
conflito social desnecessário, como aconteceu agora, 
com derramamento de sangue, num julgamento que 
foi antecipado pelo Supremo Tribunal Federal ontem.

É também discutível que o Supremo Tribunal Fe-
deral, na conclusão desse julgamento, tenha se limita-
do a dizer que cabe agora ao Poder Executivo saber 
o que vai fazer, se vai ou não indenizar, pelas benfei-
torias, os proprietários rurais que ocupavam aquela 
área, titulados oficialmente pelo próprio Estado, como 
reconheceu o voto do Ministro Marco Aurélio de Mello.

Então, é preciso que o Estado tenha, em relação 
à questão do direito e da legalidade, uma atitude de 
maior responsabilidade, para evitar novo derramamento 
de sangue. A questão indígena é séria e precisa ser 
abordada de forma eficaz.

Aliás, hoje, pela manhã, na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária, propus – e foi aprovada – 
a realização de uma audiência pública para debater 
essas questões. Devemos levar paz ao campo e não 
permitir que essa omissão do Estado propicie mais 
derramamento de sangue e conflitos desnecessários.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte, Senadora Ana Amélia?

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com 
muito prazer, concedo um aparte ao Senador Casildo 
Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Quero me solidarizar com V. Exª quanto a essa preo-
cupação. Sem dúvida alguma, a omissão do Estado 
preocupa. Não se trata apenas do caso da Bahia. In-
clusive, no oeste catarinense, há um desses focos, um 
problema localizado. Famílias que vieram do Estado de 
V. Exª – que também é meu de origem –, foram para o 
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oeste catarinense e lá moram há 80 anos. Agora, es-
tão delimitando como áreas indígenas os Municípios 
de Saudades e de Cunha Porã. O pessoal não sabia 
disso. O Estado escriturou. Agora, falam que poderão 
indenizar os donos de residências, de galpões. Minha 
Nossa Senhora, aquilo já pertence aos netos! Está todo 
mundo ali! É a vida de centenas de famílias! Agora, 
o próprio Estado de Santa Catarina, junto ao Gover-
no Federal, está tentando encontrar uma área junto à 
fronteira com a Argentina, em São Miguel do Oeste, 
para acomodar alguns índios que vieram de Nonoai 
e que estão por ali. Querem encontrar uma área que 
possa acomodá-los. Do contrário, será uma loucura! 
Dou esse exemplo, mas há muitos casos no Brasil. 
Temos de ter muita consciência disso. O Ministério da 
Justiça, o Governo como um todo deve se preocupar 
muito com isso. Temos de ter muito cuidado com isso, 
porque, daqui a pouco, não sei aonde chegaremos. É 
claro que devem existir as reservas, a proteção, mas 
isso não pode ser feito ao bel-prazer. Como ficam essas 
famílias? A vida delas está ali. Fizeram ali benfeitorias, 
há o investimento de capital, há empreendimentos. Toda 
uma vida está ali! Não é assim que se deve proceder! 
Ali bisavós, avós, pais estão enterrados. Isso é muito 
duro! Quero me solidarizar com a preocupação de V. 
Exª, Senadora.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Exa-
tamente esta é a grande questão, Senador Casildo 
Maldaner: não podemos deixar ao desabrigo essas 
pessoas, não podemos deixar que essas pessoas, 
além do prejuízo material que terão, fiquem sem es-
perança e desacreditem neste País, que trata os seus 
com injustiça.

Nesse caso, há realmente um desequilíbrio no 
tratamento e uma omissão do Estado, o que é inacei-
tável, sob todos os aspectos. Essa omissão acabou 
estimulando o conflito naquela região. Como disse bem 
V. Exª, não só em Santa Catarina, mas também em 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, discutem-se ainda 
as demarcações que estão em análise pela Justiça.

Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lem-
brar que a Relatora da matéria relativa às demarcações, 
à homologação ou à questão pendente no Supremo 
Tribunal Federal, a Ministra Cármen Lúcia, no dia em 
que tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral – é a 
primeira mulher a ocupar esse cargo –, disse que duas 
matérias tiravam-lhe o sono: a questão das reservas 
indígenas do sul da Bahia e a questão do Aerus Varig. 
Agora, espero que a Ministra Cármen Lúcia, da mesma 
forma como conseguiu se haver diante desse desa-
fio enorme, desse julgamento histórico em relação às 
reservas indígenas, com a celeridade possível, julgue 
esse caso da Varig que se está arrastando há vários 

anos, que é uma questão extremamente necessária, 
porque também envolve direitos sociais das pessoas 
que aguardam o registro e o resgate do seu direito de 
previdência social, Srª Presidente Marta Suplicy.

Eu queria aproveitar esta ocupação da tribuna 
para registrar minha preocupação com outro tema 
relevante, que diz respeito aos resultados da balança 
comercial brasileira divulgado nesta semana. Os nú-
meros ainda são positivos, porque houve um superávit 
de US$881 milhões, mas é o pior resultado para o mês 
de abril desde 2002. A queda das exportações para 
a Argentina foi um dos fatores que prejudicaram as 
exportações brasileiras. Houve uma redução de ven-
das para o País vizinho da ordem de 27%. E o Estado 
brasileiro que mais sente esta queda é o meu Estado, 
o Rio Grande do Sul.

O volume de mercadorias retido nas alfândegas, 
especialmente de Uruguaiana e Paso de los Libres, 
mostra o resultado da política protecionista adotada 
pela Argentina.

A cada mês, aumenta o peso de barreiras co-
merciais aos produtos brasileiros, Presidente Casildo 
Maldaner. E isso não é novidade para as indústrias 
gaúchas.

Há dois anos, a Argentina passou a exigir a emis-
são de licenças prévias para os produtos brasileiros 
ingressarem naquele mercado, aumentando a buro-
cracia para os exportadores, o que atrasa o processo 
de exportação e encarece os custos alfandegários.

Essa política de barreiras comerciais atinge vários 
setores. Por exemplo, a exportação de móveis brasilei-
ros para a Argentina caiu 70%, e foram vendidos 80% 
menos tubos de ferro para aquele mercado no último 
mês. Mas principalmente a exportação de carne suí-
na, de máquinas agrícolas e de calçados vem tendo 
problemas todos os meses.

Os números que apresento são preocupantes. 
Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados indicam que 2,29 milhões de pares de calçados 
estão na alfândega esperando liberação para entrar 
na Argentina, um prejuízo de quase US$50 milhões.

As exportações de calçados para a Argentina já 
caíram mais de 70%, se comparadas com as médias 
diárias de abril do ano passado.

Desde fevereiro, a Argentina passou também a 
exigir uma declaração juramentada aos produtores de 
carne suína, e as exportações caíram de 3,5 mil tone-
ladas para 500 toneladas de carne suína por mês. É 
muito, Senador Casildo Maldaner! O seu Estado tam-
bém sofre essas consequências.

Há pouco mais de um mês, o Ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro 
Filho, fechou acordo com o governo argentino para a 
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retomada da venda de carne suína para nosso vizinho 
parceiro do Mercosul. Mas, até agora, esse acordo fi-
cou só na palavra, não foi cumprido pelos argentinos.

As indústrias de máquinas agrícolas estão na 
mesma situação, vendo as dificuldades de exportação 
para a Argentina aumentarem todos os meses.

Uso como exemplo a empresa AGCO – deten-
tora das marcas Massey Ferguson e Valtra –, que re-
solveu construir uma fábrica de tratores do outro lado 
da fronteira, portanto, na Argentina, resultado dos en-
traves impostos à exportação dessas máquinas para 
o mercado argentino.

Aliás, diga-se, a Argentina é o maior importador, e 
o Rio Grande do Sul produz 60% das máquinas agríco-
las fabricadas no Brasil e, é claro, é o maior exportador.

Com previsão de entrar em operação no próxi-
mo ano, essa fábrica, sem dúvida, afetará a produção 
das quatro unidades no Estado do Rio Grande do Sul, 
hoje principal fornecedor de máquinas do grupo AGCO 
para a Argentina. Isso quer dizer que mais de três mil 
funcionários nas indústrias de máquinas agrícolas das 
cidades gaúchas de Canoas, na região metropolitana 
de Porto Alegre; de Santa Rosa, na região noroeste; 
de Ibirubá e de Marau estão correndo risco de perder 
o emprego.

Aliás, ontem, o seu correligionário Deputado Os-
mar Terra, de Santa Rosa, falou-me amargamente, 
preocupado com essa situação em Santa Rosa.

Srªs e Srs. Senadores, a política protecionista 
da Argentina, junto com o alto custo de produção no 
Brasil, está colocando a manutenção dos empregos 
em risco e pode tirar os investimentos de empresas 
instaladas no Brasil, transferindo tais investimentos e 
essas unidades fabris para a nossa sócia do Merco-
sul, a Argentina.

Mas que sócia, hem, Sr. Presidente? Com mais 
uma sócia assim, nem precisaremos de inimigos.

Mas essas mesmas empresas que se instalarem 
na Argentina irão, depois, exportar os seus produtos 
para o Brasil, fazendo o caminho inverso. Não podemos 
permitir que o Brasil se torne um mercado aberto para 
os produtos importados, que antes eram produzidos 
aqui. Isso não é solidariedade bilateral nem multilateral, 
nem solidariedade de um bloco, embora haja a máxima 
“amigos, amigos, negócios à parte”.

A situação econômica da Argentina, é claro, ex-
plica em parte essa postura protecionista e deve ser 
levada em consideração. O Governo brasileiro já anun-
ciou que têm um plano de ajuda para a Argentina em 
forma de linhas de créditos para as empresas argen-
tinas. Mas essa ajuda não pode resultar em prejuízo 
para as empresas brasileiras e na eliminação de em-
pregos no nosso território.

Buscar o equilíbrio econômico da região do Mer-
cosul é uma atitude saudável, inteligente e diplomati-
camente correta. Mas a Argentina precisa respeitar e 
cumprir acordos e contratos já assinados e fechados 
anteriormente. Na verdade, Sr. Presidente, estamos 
diante de uma postura intransigente que só leva a Ar-
gentina na clandestinidade das regras de compromis-
sos comerciais, bilaterais ou multilaterais.

O Presidente da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Heitor Muller, lembra muito 
bem que estamos diante de um problema agudo, que 
representa sério risco para as empresas brasileiras, 
gaúchas de modo especial, porque estão mais próximas 
da fronteira. Aliás, é o Estado que tem o maior limite 
de fronteira com a Argentina; são seis Municípios que 
estão nessa fronteira.

O Presidente da Fiergs, Heitor Muller, acredita 
que esse impasse não será resolvido apenas com ne-
gociações comerciais. Isso só será resolvido de forma 
política. Esse também é o ponto de vista do Presidente 
da Associação Brasileira de Transportadores Interna-
cionais (ABTI), José Carlos Becker, porque também o 
transporte, que é uma área de serviços, foi duramente 
afetado. Que o digam os empresários que operam em 
Uruguaiana!

Os empresários gaúchos esperam que a Presi-
dente Dilma Rousseff honre o compromisso de proteger 
e tornar a indústria brasileira ainda mais competitiva 
e defendem um encontro entre a Presidente Dilma 
Rousseff e a Presidente Cristina Kirchner, sua colega 
argentina, para discutir a atitude protecionista adotada 
pela Argentina na relação bilateral.

A política de barreiras comerciais, de salvaguar-
das, levada ao limite, está dificultando acordos na re-
gião do Mercosul e abrindo precedentes que impedem 
negociações multilaterais.

O não cumprimento de contratos sinaliza, a even-
tuais parceiros econômicos, uma política nada clara 
e impede, por exemplo, avanço de acordos do Bloco 
com a União Europeia. A estatização, um ato de for-
ça da espanhola YPF, pelo governo Cristina Kirchner 
agrava essa dificuldade.

Não podemos aceitar que o Mercosul se torne 
refém do protecionismo argentino.

O Brasil precisa assumir seu papel de economia 
forte e mostrar mais protagonismo no comércio regio-
nal e também no comércio multilateral.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa externa as preocupações de V. 
Exª, Senadora Ana Amélia. Sem dúvida alguma, são 
milhares de empregos que, no Estado do Rio Grande 
do Sul, com essas medidas, podem ser sacrificados. 
V. Exª conta com a solidariedade da Mesa.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, como Lí-
der do PSDB. É um grande líder do Estado do Paraná 
o ex-Governador Alvaro Dias!

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ca-
sildo Maldaner, grande líder de Santa Catarina, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, a primeira vítima dessa 
empreitada contra as altas taxas de juros no País é 
exatamente o pequeno poupador.

A Presidente Dilma Rousseff está anunciando 
agora, às 18 horas, conforme se noticia, uma espécie 
de tunga nas cadernetas de poupança. O porto seguro 
das pequenas economias pagará o pato dessa guerra 
santa deflagrada pela Presidente, que, pelo jeito, não 
mostra coragem para mexer no que realmente interes-
sa: tributos e ganhos de bancos.

A mudança nas cadernetas vem sendo ensaia-
da há algum tempo. Sempre que os juros básicos se 
aproximam de seu piso histórico, isto é, 8,75% ao ano, 
a conversa volta. Desta vez, parece que a Presidente 
resolveu pagar para ver. A tunga está para ser anun-
ciada hoje, conforme já afirmamos.

A nova fórmula de remuneração da poupança 
ainda não é conhecida, apenas se sabe que ela dei-
xará de render o que rende hoje, ou seja, 0,5 ao mês 
mais a variação da TR. 

Se dá para apostar, o mais provável é que seja 
adotada a fórmula que atrela o rendimento das cader-
netas ao percentual da taxa Selic, que seria de 70%. 
Por esse modelo, enquanto a taxa básica de juros não 
cair abaixo de 8,5% anuais, a nova poupança ainda 
levaria leve vantagem sobre a atual.

Numa simulação feita pelo jornal Valor Econômico 
de hoje – evidentemente rascunhada a partir do Minis-
tério da Fazenda –, com a Selic ainda neste patamar, a 
nova regra faria a poupança render entre 6,3% e 6,8%, 
ante os 6,4% atuais. É neste cálculo que o governo vai 
basear sua defesa da mudança.

Todo mundo quer que os juros caiam o máximo 
possível no País. Ninguém duvida que as taxas ainda 
praticadas aqui são estapafúrdias. Todos sabem que o 
rendimento prefixado da poupança cria um constran-
gimento à baixa geral dos juros. São fatos.

O que não se aceita é que, no momento de um 
movimento virtuoso, como o que se espera com a re-
dução dos juros, os pequenos poupadores sejam os 
primeiros chamados a pagar a conta.

Fundos de investimento lastreados na Selic es-
tão rendendo, em média, 10% ao ano. As cadernetas, 
como dito acima, rendem 6,4% – bem menos, portanto.

Por que, então, o governo começa a mexer primei-
ro justamente no que rende – nominalmente – menos?

A explicação técnica é que, sobre os fundos, in-
cidem taxas de administração e imposto de renda que 
não oneram a poupança. Com isso, e com a taxa bá-
sica de juros abaixo dos 8,5%, a caderneta passaria a 
render mais que as aplicações em renda fixa e ficaria 
“muito mais atraente”.

Ser mais rentável torna-se, assim, um pecado 
para a opção preferencial de quem poupa centavos. 
É curioso que nestes séculos todos em que ocorreu o 
inverso – fundos de quem investe milhões serem “mais 
atraentes” que a poupança – ninguém se incomodou, 
nem fez menção de qualquer mudança.

Pois bem, se é para implodir o piso dos juros – o 
que é desejável – e evitar que a caderneta fique mais 
apetitosa que os fundos, por que o governo não di-
minui, primeiro, o tributo que cobra de quem investe?

Fundos de investimento pagam até 22,5% de im-
posto de renda. Por que não reduzir a mordida do leão?

Por que, em seguida, o governo não orienta uma 
baixa geral nas taxas de administração?

Há casos – até mesmo nos bancos públicos – 
em que elas comem quase metade do rendimento dos 
fundos, as chamadas taxas de administração. 

A gestão atual, porém, nem pensa nessas alter-
nativas. Prefere começar pelo elo mais fraco, ou seja, 
o pequeno poupador. 

Baixar o Imposto de Renda ou induzir a diminuição 
das taxas de administração preservaria a atratividade 
dos fundos de investimento sem gerar necessidade 
de alterar o ganho da poupança. O Governo também 
preservaria a fonte de financiamento de sua imensa 
dívida, já que os fundos investem, preferencialmente, 
em títulos públicos. Entretanto, uma das alternativas 
em discussão no Planalto, segundo a Folha de S.Paulo, 
vai justamente na direção oposta: passar a cobrar Im-
posto de Renda de tudo, tanto de fundos quanto das 
novas e das velhas aplicações em poupança. Se for 
isso mesmo, a gestão Dilma está quebrando contratos, 
ao contrário do que tem sido prometido.

O mínimo que se espera de um governo é que 
honre compromissos. Essa é uma regra básica de 
regimes democráticos, e não uma concessão da au-
toridade. O Governo mantém a regra, adota medidas 
periféricas e não realiza as grandes reformas, que 
demonstrariam visão estratégica de futuro. O Gover-
no prefere o imediatismo, o oportunismo, o casuísmo 
das medidas pontuais, que ferem alguns, beneficiam 
outros, mas não consolidam o processo de desenvol-
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vimento econômico – sustentável que se exige para 
um País como o nosso. A decorrência é que perdemos 
oportunidades preciosas. 

Quando verificamos a estatística do crescimento 
econômico dos países da América Latina, observamos 
que o Brasil ocupa um lugar de desvantagem. Na última 
estatística, ficamos em penúltimo lugar. Tivemos mo-
mentos em que crescemos, nos últimos anos, mais do 
que o Haiti. Nessa última estatística, nem mesmo mais 
do que o Haiti crescemos. Isso significa desperdício de 
oportunidades. 

Momentos adequados para um salto de desen-
volvimento foram ignorados. O Governo não teve in-
teligência, criatividade, competência e ousadia para 
promover reformas substanciais que assegurassem o 
dia seguinte ao Plano Real, com uma política desen-
volvimentista.

Previa-se que, com a estabilidade econômica, o 
País adquiriria as condições indispensáveis para um 
salto de desenvolvimento econômico. Este salto não 
foi promovido pelo governo Lula. Este salto não é pro-
movido, até porque, hoje, as circunstâncias são outras, 
não são as mesmas, mas estamos longe de promover 
o salto que deveria ter ocorrido já nos primórdios do 
governo do Presidente Lula.

Para concluir, Sr. Presidente, o que nós verifica-
mos é o Governo atuando como uma espécie de Robin 
Hood às avessas: retirando dos pequenos poupadores 
para preservar os poderosos, no momento em que a 
redução da taxa de juros promove popularidade de 
quem governa. Mas o pequeno poupador não poderia 
pagar essa conta. Quem menos tem é sempre quem 
paga a conta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Após as palavras do Líder Alvaro Dias, 
vamos ouvir, por permuta com o Senador João Capi-
beribe, a Senadora Lídice da Mata; e, na sequência 
– o Senador Ivo Cassol não se encontra –, o Senador 
Anibal Diniz. 

Com a palavra V. Exª, Senadora. 
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer 
alguns registros hoje aqui, e vou iniciar por fazer um 
registro triste: lamentar a passagem de uma grande 
matriarca da Bahia, a Srª Regina Simões de Mello Lei-
tão, que acaba de falecer no Rio de Janeiro. 

A Srª Regina Helena Simões de Mello Leitão é a 
maior acionista do A Tarde, principal jornal do Norte e 
Nordeste, e sua Presidente de Honra. Seu filho, hoje 
único, Sylvio de Mello Leitão, nosso grande amigo e 

filiado ao nosso Partido, exerce a presidência execu-
tiva do jornal.

Regina, desde muito jovem, conviveu com o po-
der. Filha do ministro da Educação de Getúlio Vargas, 
o baiano Ernesto Simões Filho, meu conterrâneo, que 
ela acompanhava em todos os eventos e solenidades 
devido a problemas de origem nervosa de sua mãe. 
D. Regina Simões é uma marca da sociedade baiana. 
Carioca e baiana ao mesmo tempo, porque morou du-
rante muitos anos no Rio de Janeiro – e residia agora 
no Rio de Janeiro –, se preparava para, em outubro, 
completar 100 anos de idade, a mesma idade prati-
camente do jornal.

Portanto, a sociedade baiana, sem dúvida alguma, 
a imprensa baiana e a política baiana lamentam pro-
fundamente a passagem de Regina Simões de Mello 
Leitão, uma referência que, durante tantos e tantos 
anos, até este ano inclusive, ainda se mantinha como 
presidente à frente da empresa, até 18 de abril, quando 
passou o comando para o seu irmão, Renato Simões.

Quero lamentar profundamente a passagem de 
D. Regina, essa amiga que apoiou a minha campanha, 
a minha candidatura para prefeita de Salvador, e daqui 
dar o meu abraço a Sylvio e a todos os seus familiares.

Também, Sr. Presidente, gostaria de registrar que, 
na semana passada, o Governador da Bahia, Jaques 
Wagner, sancionou a Lei do Passe Livre Intermunicipal 
para Pessoa com Deficiência. Com isso, fica garantida 
a gratuidade para pessoas portadoras de deficiência 
no transporte intermunicipal tanto rodoviário, ferroviá-
rio, aquaviário, como metroviário.

Quero registrar essa conquista importante das 
pessoas portadoras de deficiência no meu Estado, 
porque eu própria, em 2010, havia solicitado audiên-
cia ao governador para tratar desse importante tema 
e para tratar da efetivação do Conselho Estadual dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência e, a partir des-
sa articulação, o Governo vem avançando na política 
de atendimento e proteção à pessoa com deficiência.

Esse projeto, por exemplo, foi elaborado pelo 
Conselho, em parceria com a Casa Civil do Governo 
do Estado, aprovado por unanimidade pela Assembleia 
Legislativa da Bahia. Estima-se que cerca de 20% dos 
baianos são portadores de algum tipo de deficiência, 
segundo o IBGE.

No caso de transporte por ônibus, cada veículo 
intermunicipal deverá disponibilizar pelo menos duas 
vagas para pessoa com deficiência. Os beneficiários 
serão cadastrados com base em alguns critérios, den-
tre os quais a renda familiar per capita de um salário 
mínimo e laudo médico expedido por profissionais do 
Sistema Único de Saúde.
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Eu quero aproveitar esta oportunidade para para-
benizar o Governador Jaques Wagner pela sensibilida-
de com que tem tratado e compreendido a questão da 
luta de avançarmos nas políticas de atendimento e de 
assistência à pessoa com deficiência em nosso Estado.

Mas queria também aqui registrar, Sr. Presiden-
te, que na semana passada estive em Cabo Verde 
a convite da Organização Internacional do Trabalho. 
Quero deixar registrado aqui um pouco do relatório 
desse trabalho.

O Encontro Sub-Regional Tripartido sobre Erradi-
cação do Trabalho Infantil foi realizado na Assembléia 
Nacional da Cidade de Praia, capital de Cabo Verde, 
na África, de 17 a 20 de abril. O objetivo era debater 
propostas para acelerar o processo de implementa-
ção de ações de erradicação do trabalho infantil nos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, con-
tando, para isso, com a apresentação de experiências 
das delegações do Brasil e de Portugal. Participaram 
cerca de 70 técnicos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, 
Angola, Guiné Bissau, Moçambique e São Tome e Prín-
cipe. Foi o encontro preparatório para a 3ª Conferência 
Global sobre Trabalho Infantil, que o Brasil sediará em 
outubro de 2013.

Representando o Congresso Nacional e a Frente 
Parlamentar Mista dos Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes, no dia 20 de abril participei como ex-
positora da Mesa Redonda “O Papel do Legislativo: 
Além da Ratificação das Convenções da OIT”. Falei 
sobre a experiência brasileira na formação de Frentes 
Parlamentares na Defesa dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes, como instância que vem assumindo 
importante função nas discussões e definições de po-
líticas públicas voltadas para esse público e na defesa 
da legislação em vigor.

Dessa mesa redonda participaram comigo o Pre-
sidente da Assembleia Legislativa de Cabo Verde, 
Deputado José Andrade, e a Deputada Cláudia Rodri-
gues, Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares 
de Cabo Verde.

Na cerimônia de encerramento do encontro, re-
presentei a delegação brasileira, fazendo breve pronun-
ciamento, no qual agradeci o governo de Cabo Verde, 
cumprimentando as autoridades locais.

Pelo Brasil, participaram representantes dos Mi-
nistérios do Trabalho e Emprego; do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos; do Ministério Público do Trabalho; 
da OIT Brasil; e da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC).

Participaram do encontro autoridades governa-
mentais e representantes de entidades como a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), Escritório da OIT 

em Dacar, Instituto Cabo Verdiano da Criança e do 
Adolescente, Comunidade Econômica dos Estados 
da África Ocidental, Divisão de Assuntos Sociais da 
Agenda de Trabalho Decente na África, Instituto Nacio-
nal da Criança de Angola e Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), entre outras.

Quero, portanto, neste momento, agradecer o 
convite e a acolhida da OIT; a atenção dispensada 
pelo Embaixador do Brasil em Cabo Verde, Sr. João 
Inácio Oswald Padilha; e a receptividade do Instituto 
Cabo Verdiano da Criança e do Adolescente.

O Governo da Bahia também se fez presente, 
através da Secretaria para Assuntos Internacionais 
e da Agenda Bahia, apresentando a experiência das 
Caravanas de Erradicação do Trabalho Infantil no Se-
miárido Baiano. Essas caravanas se destacam como 
exemplo de mobilização social e contribuíram para 
que a Bahia avançasse em 10 dos 14 indicadores dos 
Objetivos do Milênio. Também são instrumentos para 
sensibilizar os gestores quanto ao cumprimento dos 
compromissos para com a defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. As caravanas são orga-
nizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza da Bahia, com apoio do Comitê 
Gestor Estadual do Pacto Nacional um Mundo para a 
Criança e o Adolescente do Semiárido.

Caravana Brasil-África, partindo da Bahia. Como 
um dos resultados do encontro na África, a plenária de 
Cabo Verde aprovou a realização da Caravana Brasil-
-África, rumo à 3ª Conferência Global de Combate ao 
Trabalho Infantil em 2013. A caravana sairá de Salva-
dor, na Bahia, com destino a Luanda, em Angola, no 
próximo mês de junho, levando o Catavento, símbo-
lo internacional de combate ao trabalho infantil, para 
entregar ao governo angolano. No território africano, 
a caravana percorrerá vários países e, de lá, o Cata-
vento será trazido de volta ao Brasil pela delegação 
africana, em outubro de 2013, quando acontecerá a 3ª 
Conferência Global em Brasília ou na Bahia. 

Ainda lutamos – o Governo baiano –, para que 
possamos viabilizar esse encontro internacional, essa 
conferência internacional no Estado da Bahia. Por toda 
a ligação que a Bahia tem com o mundo africano, será 
para nós uma grande honra, algo extremamente im-
portante que possamos fazer esse encontro acontecer 
em nossa terra.

Por fim, Sr. Presidente, não posso deixar de pa-
rabenizar... Eu pretendia fazer esse pronunciamento 
ontem, mas, em função da realização da reunião da 
CPMI aqui, no Senado, não tive oportunidade de falar. 
Mas não posso deixar de registrar a minha alegria, os 
meus parabéns, pela passagem de mais um ano, pe-
los 87 anos de Mãe Stella de Oxóssi. 
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Mãe Stella de Oxossi, grande ialorixá da Bahia, 
na data de ontem, completou 87 anos de vida. O povo 
de santo da Bahia, do Brasil ficou em festa e compar-
tilhou sua alegria com todos aqueles que, adeptos ou 
não do candomblé, comungam dos ideais de amor e 
respeito ao próximo, que a querida Mãe Stella professa 
com rara sabedoria, nos mais de 70 anos em que se 
dedica à prática religiosa, sendo uma das principais 
líderes, no nosso Estado, do Dia Estadual de Comba-
te à Discriminação Religiosa, existente no Estado da 
Bahia, 21 de janeiro.

Nascida no dia 2 de maio de 1925 e batizada 
com o nome de Maria Stella de Azevedo Santos, Mãe 
Stella de Oxóssi foi iniciada no candomblé em 12 de 
setembro de 1939, aos 14 anos, e batizada com o nome 
de Odé Kayodê.

Formada pela Escola de Enfermagem e Saúde 
Pública, exerceu por mais de 30 anos a função de 
Visitadora Sanitária, mas o chamado para a vida 
religiosa foi mais forte, até que, em 19 de março de 
1976, foi escolhida para ser a quinta ialorixá do llê Axé 
Opó Afonjá.

Em 2009, ao completar 70 anos de iniciação no 
candomblé, recebeu o título de doutora honoris causa 
da Universidade do Estado da Bahia e, no ano seguinte, 
conduziu as cerimônias em homenagem ao centenário 
do llê Axé Opó Afonjá.

Dona de rara inteligência, como já disse, e de 
um refinado senso de humor, Mãe Stella é autora de 
seis livros, obras que enaltecem e valorizam a cultu-
ra e a sabedoria da população afrodescendente e do 
candomblé. É detentora da Comenda Maria Quitéria, 
da Prefeitura do Salvador; da Ordem do Cavaleiro, do 
Governo do Estado da Bahia; e de Comenda do Mi-
nistério da Cultura.

Que os orixás continuem iluminando e abrindo os 
caminhos da maior liderança espiritual do llê Axé Opô 
Afonjá, um terreiro de candomblé hoje tombado pelo 
Ministério da Cultura do Brasil. Um abraço carinhoso 
à Mãe Stella de Oxóssi em nome da Bahia.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Senadora Lídice da Mata, a Mesa se 
associa à manifestação de solidariedade de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim, 
como Líder do PV. Em seguida, como orador inscrito, 
será V. Exª, Senador Anibal Diniz, se não chegar o 
Senador Ivo Cassol.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Casildo 
Maldaner, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna desta 
Casa na tarde de hoje para falar sobre uma proposição 
de minha autoria, um projeto de lei que altera a Lei n° 

9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220 da 
Constituição Federal, para proibir a venda de produtos 
de tabaco nos locais que especifica.

A Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, no seu 
art. 3º, inciso VIII, veda a comercialização do cigarro 
ou produtos de tabaco em estabelecimentos de ensino, 
estabelecimentos de saúde e em órgãos ou entidades 
da Administração Pública, o que acho absolutamente 
louvável.

Entretanto, acho que outros estabelecimentos po-
deriam ter sido beneficiados com a redação dessa lei, 
como bancas de jornal, lojas de conveniência de postos 
de gasolina. Até mesmo no posto de gasolina que não 
dispõe de loja de conveniência, por uma questão de 
segurança. Serviço de saúde. É inadmissível que, em 
uma lanchonete de hospital, se comercialize cigarro. 
Estabelecimento de ensino. Ora, como é que eu posso 
educar as crianças, passar para elas a mensagem de 
que o fumo é nocivo à saúde se, no estabelecimento 
de ensino, na cantina onde o estudante, a criança ou 
o adolescente frequenta, está lá para ser comercializa-
do o cigarro. É um contrassenso. Órgãos e entidades 
da Administração Pública. Existe uma lei proibindo. 
Então, se é proibido fumar em repartições públicas, 
deverá também ser proibida a comercialização do ci-
garro. Muito simples. Local de venda ou consumo de 
alimento. Ora, é proibido fumar em restaurante. Que 
seja proibido também comercializar o produto. Super-
mercados ou lojas ou mercadinhos ou armazéns que 
comercializem alimentos. É um contrassenso associar 
a imagem do cigarro ao alimento, como se aquele 
produto fizesse parte do cotidiano das pessoas. É um 
contrassenso. Não podemos associar a imagem de 
alimentos, a imagem de produtos como sorvete, doce, 
que são extremamente procurados pelas crianças e 
pelos adolescentes em suas horas de lazer, ao cigar-
ro, como se fosse comum, natural, banalizado, como 
se tivesse alguma relação e como se colocássemos o 
cigarro no mesmo patamar desses produtos.

Isso não é educativo, isso não é pedagógico.
Portanto, Sr. Presidente, como médico e bom 

conhecedor do estrago que o uso do cigarro promove 
na saúde das pessoas, chamo atenção para o fato de 
que o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, tem 
maior incidência sobre os fumantes: eles têm cinco 
vezes mais chances de terem problemas coronarianos 
do que os não fumantes – e V. Exª sabe muito bem, 
conhece de perto esse problema, teve esse problema 
no ano passado e, graças a Deus, recuperou-se bem 
e está aqui presidindo esta sessão.
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Mas o uso do cigarro não traz malefícios apenas 
para o sistema cardiovascular: o hábito de fumar tam-
bém está associado à elevada incidência dos cânceres 
de laringe, de esôfago e de boca nos fumantes. Além 
disso, todos os demais cânceres, de todos os órgãos, 
estão mais presentes em fumantes do que em não 
fumantes. Está provado esse malefício, e está prova-
do que o fumante passivo, da mesma forma, tem uma 
elevada incidência dessas patologias de que há pouco 
falei quando comparado a pessoas que não se expõem 
à fumaça do cigarro.

A fumaça do cigarro traz algo em torno de 4 mil 
substâncias, 43 das quais são cancerígenas. Então, 
Sr. Presidente, na hora em que aumentamos os esta-
belecimentos que foram citados no inciso VIII do art. 
3º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, tenho a 
convicção de que estamos fazendo uma ampliação que 
vai resultar num benefício incomensurável, porque a 
própria Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: 
a elevação do preço desse produto é uma arma a ser 
utilizada para diminuir a adesão a esse vício, a esse 
hábito e, consequentemente, a essa dependência.

Os obstáculos que por acaso forem criados para 
que as pessoas não tenham acesso fácil ao cigarro 
também comprovadamente dificultam a adesão de 
novos fumantes, sobretudo os adolescentes e jovens.

E eu me sinto muito à vontade apresentando 
este projeto de lei, Sr. Presidente, pela convicção que 
tenho de que estou promovendo um grande benefício 
ao povo brasileiro.

Apenas no ano passado, o Brasil gastou mais 
de R$300 milhões com internação de pacientes que 
apresentaram patologias motivadas pelo hábito de 
fumar. Mais de R$300 milhões! Então, além de haver 
um comprometimento da saúde das pessoas, há tam-
bém o comprometimento do financiamento do siste-
ma público de saúde. Com esses R$300 milhões, nós 
poderíamos estar investindo em novas unidades de 
pronto atendimento, na rede básica, nos programas 
de saúde da família, na atenção básica, na prevenção 
das doenças. Mas, não; nós ainda estamos gastando 
com as doenças causadas por este produto: o fumo.

Sr. Presidente, a dificuldade de acesso a esse 
produto comprovadamente atua como desestímulo ao 
seu consumo, uma necessidade inalienável da saúde 
pública nacional, na medida em que o cigarro está 
associado ao crescimento da incidência de doenças 
crônicas não transmissíveis, que constituem as prin-
cipais causas de adoecimento e morte dos brasileiros 
nos dias de hoje.

Além disso, outras situações em que a venda de 
produtos de tabaco está contraindicada, como falei há 

pouco: em postos de gasolina, por evidente questão 
de segurança.

A presença de cigarros em lojas de conveniência, 
bancas de jornal, supermercados e padarias objetiva 
associar o cigarro com esses produtos, transmitindo a 
ideia de que fazem parte da vida normal das pessoas 
e que são produtos da mesma natureza e qualidade 
dos alimentos, doces, legumes e outros.

Sr. Presidente, como demonstram as pesquisas 
realizadas em várias partes do mundo – inclusive no 
Brasil –, a publicidade realizada nos pontos de ven-
da tem um poderoso impacto sobre as crianças e os 
adolescentes, grupo que aparece como uma clientela 
regular das lojas de supermercados, das padarias e 
lojas das lojas de conveniência.

Nos países onde se proibiu a publicidade de pro-
dutos de tabaco nos meios de comunicação, observou-
-se grande incremento no número e na promoção do 
produto em pontos de venda, assim como no nível de 
investimento realizado pela agroindústria do tabaco 
em propaganda e promoção. Esse fato demonstra a 
importância dos pontos de venda para a promoção do 
tabaco. E da mesma forma demonstra a importância 
desses pontos de venda no estímulo a novas adesões 
ao vício, ao uso do cigarro.

Restringir os locais onde se pode comprar cigarro 
constitui, assim, não apenas a imposição de maiores 
dificuldades para o consumo, mas também uma es-
tratégia efetiva para reduzir sua promoção e contribuir 
para o controle do tabagismo em nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, dei entrada hoje à tarde 
neste projeto e espero que esta Casa, os nossos pa-
res avaliem essa proposta como mais um instrumento 
para promover a saúde pública do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Veja bem, Senador Paulo Davim, V. 
Exª lembrou que eu tive problemas com o meu cora-
ção no ano passado, mesmo tendo deixado de fumar 
há 25 anos.

Então, o projeto de V. Exª, sem dúvida nenhuma, 
tem méritos e naturalmente vai virar um bom debate 
na Casa.

Cumprimentos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-

gado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, o Senador Ivo Cassol. 
Não se encontrando, concedo, finalmente, a palavra, 
depois de passar a lista e voltar, a V. Exª, Senador 
Aníbal Diniz, lá do Estado do Acre. Vai falar o Brasil.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, Senador Casildo Maldaner, é uma honra tê-lo 
como Presidente neste final de tarde de quinta-feira.

Há pouco tivemos a honra da visita do ex-Sena-
dor Nabor Teles da Rocha Júnior, que foi Governador 
e Senador pelo Acre, Deputado Federal ...

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Ah! O Nabor...

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ele dis-
se que foi amigo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Foi.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – E é mui-
to gratificante entendermos que a política é a arte da 
convivência, não é? A gente se relaciona, tem posicio-
namentos de ideias, enfrentamentos, mas todos nós 
procuramos uma atitude de respeito pleno. 

A presença do ex-Senador Nabor Júnior aqui 
foi algo, para mim, muito importante, porque nós es-
tivemos em campos adversários a vida toda. Mas ele 
teve uma atitude muito serena e delicada de vir aqui 
e me cumprimentar. Eu quero externar ao público que 
fiquei bastante feliz pelo cumprimento e dizer como a 
vida dá voltas. 

O ex-Senador Nabor Júnior e eu estivemos em 
campos opostos e sempre nos relacionamos com muito, 
muito respeito. Fui repórter de jornais, no Acre, quando 
ele era governador; cobri muitas atividades dele; depois, 
sempre fizemos enfrentamentos nas eleições, mas com 
muito respeito, muita consideração. Então, para mim 
foi prazeroso tê-lo encontrado, hoje, aqui no Senado, 
uma Casa que ele representou durante tanto tempo.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadora 
Ana Amélia aqui presente, telespectadores da TV e 
ouvintes da Rádio Senado, cumpro o dever de infor-
mar à população do meu estado, o Estado do Acre, a 
agenda superprodutiva que tive a honra de compartilhar 
ontem com o Governador Tião Viana, aqui em Brasília. 

Um dos compromissos mais importantes da agen-
da foi a reunião com a Secretária Executiva da Secreta-
ria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Srª 
Inês da Silva Magalhães, na qual foram apresentados 
os últimos detalhes sobre a consolidação do projeto 
Cidade do Povo, um ousado projeto que vai ajudar o 
Acre a, se não acabar, pelo menos diminuir conside-
ravelmente o déficit habitacional do estado.

O projeto Cidade do Povo, que prevê a constru-
ção de 9.200 casas para a população de baixa renda, 
foi elogiado e complementado pela Secretária Inês 
Magalhães, que apresentou importantes contribui-
ções no sentido de torná-lo ainda melhor. Trata-se de 
um projeto habitacional que, a princípio, prevê não só 
a construção das habitações, mas todos os equipa-
mentos comunitários necessários para uma solução 

estratégica para a questão da mobilidade urbana. Ou 
seja: além da construção das casas, serão construídas 
praças, escolas, espaços de lazer e setor comercial, 
dentro de um conceito de ocupação urbana, com dis-
ponibilidade de áreas que contribuam para o fortale-
cimento do espírito comunitário e também do capital 
social da comunidade que vai ser formar com seus 
futuros moradores.

Vale lembrar que durante a conversa com a Se-
cretária Inês Magalhães, ela fazia várias observações 
a respeito do novo conceito de moradia, que tem de 
ser, também, uma resposta para a questão da mobi-
lidade urbana, um dos grandes traumas das grandes 
cidades hoje. Às vezes, as pessoas moram em um 
lado da cidade e se utilizam de um meio de transpor-
te bastante deficitário para chegar ao outro extremo 
da cidade, onde fica o trabalho. Então, ela fazia essa 
recomendação muito oportuna de que os conjuntos 
habitacionais devem ter, também, a previsão da ocu-
pação econômica das famílias que vão habitar aquela 
localidade, exatamente para evitar essa necessidade 
de uma busca de solução para o problema da mobi-
lidade urbana. 

Nesse sentido, o Governador Tião Viana, o Se-
cretário Wolvenar Camargo e o Secretário Marcos 
Veríssimo, do Planejamento, que estavam presentes 
à reunião, procuraram mostrar a viabilidade do proje-
to Cidade do Povo, justamente porque já está sendo 
construído exatamente na região onde vai ser implanta-
da a Zona de Processamento de Exportação, a nossa 
ZPE, próximo também ao principal setor industrial do 
estado na capital, o Distrito Industrial, de tal maneira 
que a questão também está voltada para a Cidade do 
Povo ficar numa localidade próxima a essa região, que 
vai absorver muita mão-de-obra no futuro. E o outro 
aspecto é que fica numa localidade muito próxima ao 
principal aquífero de Rio Branco.

Um estudo importante foi realizado pelo pre-
feito da nossa capital, o Prefeito Raimundo Angelim, 
que estudou a viabilidade de explorar o manancial de 
água da cidade; de água potável. Hoje, toda a cidade 
de Rio Branco e a maioria das cidades do Acre são 
abastecidas com a água do rio, que é muito turva, de 
processamento bastante difícil; e é muito dispendioso 
garantir o abastecimento de água potável das cidades. 
Por meio desse estudo que o Prefeito Raimundo An-
gelim realizou e já foi concluído, ele identificou que é 
possível abastecer Rio Branco de água potável, a par-
tir desse aquífero, pelo menos até 2030, beneficiando 
uma população que pode chegar a 900 mil habitantes.

Hoje, Rio Branco tem pouco mais de 350 mil 
habitantes; quer dizer, há uma previsão, digamos, de 
longa duração para a exploração desse aquífero. E o 



15484 Sexta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

importante é que, como o Governador Tião Viana apre-
sentou, um dos aspectos da viabilidade da Cidade do 
Povo é justamente que fica próxima desse aquífero, de 
tal maneira que o processamento de água será para 
o abastecimento dessa região da cidade, a Cidade 
do Povo, que vai ter aproximadamente dez mil casas. 
E também toda a população de Rio Branco, no futu-
ro, provavelmente vai poder usufruir desse manancial 
do aquífero. E será menos dispendioso para o estado 
tratar essa água do aquífero que estará praticamente 
potável, do que continuar com a exploração da água 
do rio, que resulta em grandes investimentos também 
no processo de clarificação da água, para que ela se 
torne apta a ser consumida.

Das 9.200 casas com construção já garantida, 
3.511 serão destinadas a alojar as famílias que mo-
ram em áreas alagadiças da capital e das cidades de 
Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira, também atingidas 
pelas últimas enchentes dos rios acreanos.

Também estão garantidas 3.348 casas para tra-
balhadores com renda de zero a três salários míni-
mos, duas mil para quem recebe de três a seis salá-
rios mínimos e 600 casas para quem ganha de seis a 
dez salários mínimos. Vale ressaltar que também está 
sendo providenciado um número de casas destinadas 
a servidores públicos militares e civis.

O projeto Cidade do Povo prevê investimentos 
da ordem de R$1,1 bilhão, com recursos originários 
do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff. Vale ressaltar que esse 
programa de habitação do Governo do Acre teve iní-
cio já no Governo do Presidente Lula e, nos últimos 
quatro anos, foram entregues pelo menos 5.000 casas 
em programas habitacionais, juntando tanto as ações 
desenvolvidas pelo Governo do Governador Binho 
Marques quanto agora, com o Governador Tião Viana. 
E a previsão é de que, com a construção de mais 10 
mil casas, Rio Branco terá praticamente resolvido o 
problema do déficit habitacional, que é outro objetivo 
também muito perseguido pelos administradores de 
norte a sul do Brasil.

Trata-se de um empreendimento ousado, com 
um planejamento adequado às condições do solo e 
da hidrografia acreana, que pode trazer uma gran-
de contribuição em termos de projeto inovador para 
os conjuntos habitacionais de cidades amazônicas. 
O mais interessante foi que a Secretária Inês Maga-
lhães compreendeu a importância do projeto Cidade 
do Povo, para garantir moradia a quem ainda não tem, 
na capital do Estado e também no interior, em outros 
Municípios, além de atender aos milhares de morado-
res que também precisam de habitação, porque foram 
atingidos pelas enchentes.

É um projeto de longo alcance social e que pode 
resultar também na solução para algumas daquelas 
áreas alagadas. Não serão resolvidos todos os proble-
mas, mas pelo menos os daquelas áreas mais críticas, 
que são sempre as primeiras atingidas pelas águas 
quando ocorrem alagações. Então, há um esforço no 
sentido de tentar retirar as famílias, para que essas 
áreas sejam transformadas em áreas verdes, ambien-
talmente adequadas para passeios e outras atividades 
turísticas, porque não são adequadas para moradia.

A atitude da Secretária Inês Magalhães e de sua 
equipe foi de muita atenção, respeito e consideração 
para com o projeto habitacional do Acre e tenho cer-
teza de que as famílias a serem beneficiadas por es-
sas moradias serão eternamente gratas à Presidenta 
Dilma Rousseff e ao Governador Tião Viana, por todo 
esforço empreendido pela Presidenta Dilma e pelo Go-
vernador Tião no sentido de combater esse problema 
do déficit habitacional.

Outros dois compromissos de extrema impor-
tância cumpridos pelo Governador Tião Viana, ontem, 
em Brasília, foram com o Ministro de Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas, e com o Secretário-Executivo do 
Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, 
além de manter contato com o Ministro da Pesca e 
Agricultura, Marcelo Crivella. Sobre esse contato com 
o Ministro Marcelo Crivella já fiz um pronunciamento 
ontem, em que eu ressaltava a contribuição importante 
que ele deu no sentido de anunciar a liberação de cin-
co equipamentos, máquinas escavadeiras hidráulicas, 
para a construção de açudes e tanques para fortalecer 
o projeto de piscicultura no Estado do Acre. 

Com o Ministro Pepe Vargas, o Governador Tião 
Viana tratou da recuperação de ramais agrícolas, no 
Estado do Acre, que depende da liberação de R$5 
milhões para concretizar, integralmente, o planeja-
mento realizado. O plano do Governo do Estado é in-
tervir, em 2012, em pelo menos cinco mil quilômetros 
de ramais, uma parte com melhoramento e outra com 
recuperação e piçarramento; e alguns outros trechos 
com pavimentação, como vem acontecendo desde o 
Governo de Binho Marques. 

Vale ressaltar que essa ação é compartilhada. 
Uma parte vem como fruto do investimento do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário e do Incra, mas tem 
uma boa parte, também, feita com recursos próprios 
do estado. É mesmo parte dos esforços do Governo 
do Estado – com todas as dificuldades – para manter 
os ramais em condições de trafegabilidade. Lembran-
do, Senador Casildo, que é uma ação extremamente 
inglória tratar de ramais na Amazônia, porque são 
recuperados, mas quando vem o inverno, eles são 
completamente destruídos. O solo é muitíssimo frágil, 
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um solo em formação; e quando passa o período de 
inverno, todo trabalho feito na recuperação dos ramais 
normalmente tem de ser refeito no ano seguinte. En-
tão, falamos que é um trabalho como enxugar gelo: 
todo ano tem de ser refeito. Às vezes, não consegue 
ser visto exatamente porque tem de ser refeito, refeito 
e refeito em uma dificuldade permanente. 

Então, o Acre tem hoje, aproximadamente, oito 
mil quilômetros de ramais para permitir o escoamento 
da produção dos agricultores. E o Governo do Estado, 
com todo seu esforço, com a ajuda do Governo Federal, 
só consegue, com muito sacrifício, chegar, no máximo, 
a cinco mil quilômetros. Ou seja, tem sempre um défi-
cit a ser corrigido de ano para ano. Então, é uma ação 
que tem de ser mesmo compartilhada entre o Governo 
Federal e o Governo do Acre. E o objetivo é justamente 
conseguir os recursos, o mais rápido possível, porque 
estamos exatamente começando o verão; e essa ação 
tem de ser rápida, porque senão perdemos tempo.

Também foram solicitados junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário recursos para a ampliação 
do Programa de Aquisição de Alimentos, que vem ga-
rantindo mercado para os produtos dos agricultores 
familiares de vários municípios. Os produtos regionais 
adquiridos pelo estado por meio do Programa de Aqui-
sição de Alimentos estão sendo direcionados para a 
merenda escolar.

O Ministro Pepe Vargas confirmou ao Governador 
o apoio que o seu ministério está dando aos produto-
res rurais atingidos pelas últimas enchentes dos rios 
acreanos, prorrogando por um ano o pagamento das 
prestações dos financiamentos agrícolas adquiridos 
junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. 
Então, essa notícia dada pelo Ministro Pepe Vargas é 
bastante alvissareira no sentido de que os produtores 
agrícolas, produtores familiares endividados com os 
bancos, que foram atingidos pela alagação dos rios, 
terão um prazo maior para pagar as suas dívidas. 

Outro aspecto também levantado foi a reunião 
entre o Governador Tião Viana – dessa reunião tive 
oportunidade de participar – e o Secretário Executivo 
do Ministério de Minas e Energia, Sr. Márcio Zimmer-
mann, na qual o Governador tratou da continuidade, 
em todo Estado do Acre, do programa Luz para Todos, 
que tem como meta atender, até o final do ano, as sete 
mil famílias de produtores rurais que ainda não foram 
beneficiadas pelo programa Luz para Todos. Vale res-
saltar que esse programa já beneficiou mais de 30 mil 
famílias no Estado do Acre. 

O programa Luz para Todos, que ganhou mui-
ta importância no Governo do Presidente Lula, é um 
programa revolucionário, que levou qualidade de vida 
incontestável a milhares e milhares de famílias em 

todo o Brasil, em todas as regiões brasileiras. Mais 
especificamente no Acre, ele beneficiou aproximada-
mente 30 mil famílias. Ainda temos sete mil famílias 
não contempladas por esse programa. 

Agora, vejam a situação. Os recursos já estão 
liberados, a autorização foi dada pelo Ministério, mas 
algumas empresas estão se articulando para não par-
ticipar da licitação, porque querem mais preço. Então, 
fizemos uma reunião com o Ministério de Minas e Ener-
gia para estabelecer que ocorrendo por quatro vezes 
seguidas uma licitação deserta, é chegada a hora de 
fazer a contratação direta para executar um serviço que 
beneficiará as famílias, porque, imaginem, as famílias 
estão sendo prejudicadas por empresas gananciosas 
que querem mais lucro e não participam da licitação, 
exigindo mais preço junto ao ministério. Esse pedido 
foi feito ao Ministério de Minas e Energia e tratado exa-
tamente com a equipe técnica do ministério.

Também com o Secretário-Executivo do Ministé-
rio de Minas e Energia nós tratamos da licitação para 
expansão do linhão da Eletrobrás até o Município de 
Cruzeiro do Sul, no outro extremo do Estado do Acre, 
a 650 quilômetros, na região mais ocidental do estado. 
Então, a extensão do linhão da Eletrobrás até Cruzeiro 
do Sul é outra coisa muito importante para a popula-
ção do Vale do Juruá.

De acordo com a equipe técnica do Ministério de 
Minas e Energia, todos os estudos restantes deverão 
ser concluídos até o final deste semestre, para que a 
obra seja licitada, no máximo, até outubro ou novembro 
deste ano. Mais importante é que em 2013 começam 
as obras e há a esperança de que, se Deus quiser, a 
população do Vale do Juruá vai comemorar não só a 
conclusão da BR-364, neste ano, mas, entre 2013 e 
2014, também terá a ligação do linhão da Eletrobrás, 
levando energia limpa para o Vale do Juruá. 

Toda essa região é abastecida de energia gerada 
por meio dos motores movidos a óleo diesel. Então, 
nós temos uma energia que é extremamente poluidora. 
É um contrassenso, na região amazônica, termos de 
usar a energia a partir de óleo diesel. Imaginem que 
o transporte desse óleo, para chegar às localidades, 
muitas vezes custa duas vezes o valor do litro do óleo 
– só o transporte! – para fazer gerar energia. Então, 
esse linhão será uma revolução para o povo do Vale 
do Juruá e nós temos certeza de que esta licitação 
vai acontecer, sim, neste ano. E, se Deus quiser, no 
início de 2013, teremos o início da extensão do linhão 
que irá de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, para 
que toda a BR-364 seja assistida pelo linhão da Ele-
trobrás, com uma subestação instalada no Município 
de Feijó, de maneira que tenhamos energia limpa em 
todo o Estado do Acre.
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Para concluir, Sr. Presidente Maldaner, quero in-
formar que amanhã cedo seguiremos para Cruzeiro do 
Sul, mas passando por Feijó e Tarauacá, onde teremos 
agenda de governo do programa Ruas do Povo, em 
Feijó e em Tarauacá. 

Em Cruzeiro do Sul, teremos a inauguração do 
parque industrial, em um grande encontro com os 
marceneiros. E cumpriremos uma agenda bastante 
interessante e importante para o povo do Juruá, com 
a presença do Governador Tião Viana e também do 
Senador Jorge Viana e de lideranças locais. 

Então, estaremos, amanhã, no Município ...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... de 
Cruzeiro do Sul, passando por Feijó e Tarauacá. (In-
tervenção fora do microfone.) 

Então, amanhã, estaremos no Município de Cru-
zeiro do Sul participando dessa agenda, que é muito 
importante, como fruto desse esforço permanente que 
está sendo feito. É um esforço desenvolvido em con-
junto, pela Bancada Federal do Acre juntamente com 
o Governador Tião Viana e com a nossa Presidenta 
Dilma, que também tem envidado todos os esforços 
para atender às nossas reivindicações, no sentido de 
possibilitar melhores condições de desenvolvimento 
para o povo do Acre.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – V. Exª demonstra, na verdade, que vem 
da imprensa. Eis que faz um relato extraordinário da 
maratona que ontem realizaram aqui, em Brasília, com 
o Governador Tião Viana, e é um abnegado defensor 
do Estado do Acre. 

Quero cumprimentar V. Exª, inclusive recordando 
a visita do ex-Governador e ex-Senador Nabor Júnior 
e lembro que, numa legislatura em que estávamos 
juntos aqui, no Senado, ele recordava muito e falava 
muito sobre Cruzeiro do Sul e, agora, V. Exª relata que, 
logo, logo, chega energia limpa, o linhão, até Cruzeiro 
do Sul, o famoso Vale do Juruá. 

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, antes de conceder a 
palavra à próxima oradora inscrita, Senadora Lúcia 
Vânia, vamos passar à leitura de um Requerimento.

Em votação o Requerimento n° 387, de 2012, 
do Senador Inácio Arruda, que solicita autorização 
para participar do II Congresso Internacional sobre a 
Infraestrutura do Transporte Ferroviário e Metroviário 
na América Latina, a realizar-se no dia 8 de maio de 
2012, na cidade do Rio de Janeiro, a convite da em-

presa Global Transport Fórum, conforme Requerimento 
nº 24, de 2012 – CI, aprovado em 19 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.
Na sequência da lista dos Senadores inscritos, 

concedo a palavra à eminente Senadora Lúcia Vânia, 
do grande Estado do Goiás.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero aqui, 
hoje, fazer um breve relato sobre a atuação da Comis-
são de Infraestrutura do Senado Federal, que, hoje, fez 
uma audiência pública diferente.

Nós, em vez de convidarmos o Ministro para es-
tar aqui, marcamos com o Ministro dos Transportes, 
Dr. Paulo Sérgio, uma audiência pública, para a qual 
ele convidou também o Diretor Presidente do DNIT, o 
General Fraxe; o Dr. José Eduardo, Presidente da Va-
lec; e os demais diretores do DNIT e assessores, que 
estiveram presentes naquela reunião.

Nós tivemos a oportunidade de discutir com o Mi-
nistro um conflito que existe aqui e que tem nos trazido 
um certo transtorno, não permitindo que a Comissão 
de Infraestrutura pudesse analisar cerca de 50 proje-
tos que tratam de concessões de estradas estaduais. 
Naquela ocasião, nós pudemos dirimir um conflito, ou 
pelo menos ter notícia da ação do Ministério dos Trans-
portes, no sentido de dirimir um conflito entre o Plano 
Nacional de Transportes e o Sistema Nacional Viário.

O Sistema Nacional Viário foi votado por esta 
Casa, no ano passado, e teve seus anexos vetados 
pela Presidência da República. Ao vetar os anexos, a 
Presidente também vetou a vigência de grande parte 
dos projetos que estavam ali contidos. Então, passou 
a viger tanto o Plano Nacional, como o Sistema Na-
cional Viário. E nós estamos no meio desse conflito.

Recebemos, hoje, a grata notícia de que o Minis-
tério dos Transportes tomou a iniciativa de fazer uma 
compatibilização entre os dois planos. Esse plano já 
está para assinatura do Ministro, deverá ser encami-
nhado à Casa Civil e, posteriormente, ao Congresso 
Nacional.

É, sem dúvida nenhuma, uma solução importante 
para o prosseguimento dos nossos trabalhos na Co-
missão de Infraestrutura.

Também tive a presença, ao meu lado, do Senador 
Waldemir Moka, da Senadora Kátia Abreu, do Senador 
Jayme Campos e do Senador Ivo Cassol, que puderam, 
naquela ocasião, levantar alguns pontos importantes 
sobre as rodovias da região Norte, Centro-Oeste e Sul.
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Naquela oportunidade, o Diretor Presidente do 
DNIT pôde nos dar um tempo exato de desenvolvimen-
to de cada uma daquelas obras. 

Eu achei que foi uma ação muito positiva, porque, 
nas audiências públicas, em geral, a gente aborda o 
assunto, mas, posteriormente, nós não temos um seg-
mento daquilo. 

E o mais importante é que o Ministro sugeriu que 
todas as tratativas feitas naquela oportunidade fossem 
formalizadas, para que ele pudesse respondê-las for-
malmente, estabelecendo o prazo para que cada uma 
daquelas ações fosse efetuada. 

Ao lado das rodovias, discutimos também o mar-
co legal das ferrovias. Tratamos da questão da ferrovia 
Oeste-Leste, que interessa ao nosso Senador Walter 
Pinheiro, que tem sido um grande batalhador na Co-
missão de Infraestrutura, e que tem lutado muito para 
a solução do problema naquela ferrovia.

Apresentamos também a nossa preocupação em 
relação à ferrovia do Centro-Oeste, que liga Campinorte 
a Estrela d´Oeste, ferrovia também muito importante 
para o desenvolvimento da região Centro-Oeste, uma 
região rica na produção de grãos. 

Tivemos também a satisfação ao saber que já está 
em projeto a duplicação da BR–153, no meu Estado.

Tivemos a oportunidade de tratar da questão das 
eclusas também, que é uma grande preocupação da-
quela Comissão, que tem impedido a navegação, prin-
cipalmente daqueles rios que são navegáveis, com o 
destaque para o rio Tocantins. 

Enfim, tivemos uma série de ações feitas ali. 
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer 

à deferência do Ministro dos Transportes, que inclusive 
cancelou um compromisso que tinha, tal a importân-
cia da reunião. Ele prosseguiu a reunião além de uma 
hora para que todos os assuntos fossem esgotados. 

Eu acredito que foi uma ação extremamente po-
sitiva, no momento em que o Congresso Nacional tem 
uma série de atribuições – estamos com uma CPMI 
instalada, estamos com o Conselho de Ética funcio-
nando. Mas é preciso também que a Casa não paralise 
os projetos. Há um grupo de parlamentares que estão 
preocupados em oferecer à sociedade brasileira, ao 
lado também das investigações, das ações que são 
feitas no sentido de coibir os malfeitos, temos também 
a preocupação de não paralisar os trabalhos do Con-
gresso Nacional, do Senado da República.

E essa foi uma ação extremamente positiva que, 
acredito, vem reforçar essa preocupação do Congresso 
Nacional no sentido de oferecer à sociedade brasileira, 
ao lado das investigações, também ações que não pa-
ralisem o nosso progresso, o nosso desenvolvimento e, 
principalmente, que revelem que o Senado da Repúbli-

ca está atento a este momento, que é um momento de 
crise mundial e que nós não podemos estar ausentes 
do acompanhamento dessa crise.

Portanto, o nosso trabalho foi positivo. Quero, 
nesta oportunidade, agradecer aos Senadores que 
me acompanharam, agradecer a toda a diretoria do 
Ministério dos Transportes e dizer da nossa satisfação 
de estarmos ali funcionando, naquele momento, como 
parceiros do Ministério no sentido de ajudar a resolver 
os problemas que dificultam e atrasam as obras, prin-
cipalmente de infraestrutura no nosso País.

Portanto, quero, Sr. Presidente, aqui deixar con-
signados os nossos agradecimentos e, principalmente, 
levar ao conhecimento desta Casa o que foi tratado 
naquela ocasião.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Antes de prosseguir, a Mesa se con-
gratula com V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, Presidente 
da Comissão de Infraestrutura, e, pelo resultado que 
está a comunicar sobre o exitoso encontro com o Mi-
nistro e com a diretoria do Ministério dos Transportes, 
quando abordaram um tema de suma importância 
para o Brasil, que são as ferrovias e todo o País, Nor-
te, Centro-Oeste. 

Eu diria que, no Sul, há uma reivindicação forte 
de uma ferrovia do Centro-Oeste indo para o oeste 
catarinense, entrando no Rio Grande do Sul, desem-
bocando no porto de Rio Grande, indo para o oeste, 
levando grãos, para transformar em carnes, porque são 
muitas indústrias em Santa Cantarina. De lá, para o 
intermodal, para ligar aos nossos portos do litoral ca-
tarinense, como também do Rio Grande do Sul.

Eu acho que este tema é profundamente impor-
tante para o Brasil, sem dúvida alguma. Meus cumpri-
mentos a V. Exª, Senador Lúcia Vânia.

Na sequência, nós temos a palavra...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 

ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Antes do próximo orador, ouço, pela 
ordem, a eminente Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente Casildo 
Maldaner, eu queria endossar o pronunciamento rápi-
do da Senadora Lúcia Vânia e também as palavras de 
V. Exª a respeito da importância da logística no nosso 
País, especialmente ela que cuida tanto não só da sua 
região como dos aspectos gerais do País. 

A logística deficiente encarece muito o custo de 
produção, a área industrial; todos os setores da eco-
nomia brasileira sofrem. E nós vamos perdendo, com 
isso, competitividade quando as obras não andam. 
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Então, é bom esse acompanhamento que fez di-
reto a Senadora Lúcia Vânia, que comanda com muita 
competência a Comissão de Infraestrutura desta Casa.

Mas eu queria aproveitar também, Senador Ca-
sildo, para fazer um registro. Eu preparei um pronun-
ciamento, que pretendo fazer amanhã ou em outro 
dia, a respeito da Defensoria Pública da União. É uma 
matéria da maior relevância. 

Em junho, estará expirando a validade de um 
concurso público feito para Defensoria da União. Há 
um projeto, que ainda não saiu da gaveta, imagino que 
no Ministério do Planejamento, para a validação desse 
aproveitamento. São 150 defensores que foram aprova-
dos e estão habilitados para serem contratados, porém 
não o foram. Só para a metade dos 300 aprovados é 
que houve a contratação e a nomeação respectivas, 
a outra metade está faltando. E as carências vão do 
meu Estado do Rio Grande do Sul a todos os demais 
Estados brasileiros em relação à Defensoria Pública 
da União, que é tão importante quanto as Defensorias 
Públicas dos Estados.

Por isso eu faço esse alerta, para que o Governo 
não deixe expirar o prazo e faça as nomeações desses 
concursados, que têm uma importância muito grande 
na defesa da sociedade. É a Defensoria que faz essa 
intermediação do interesse do indivíduo em relação à 
União, no caso, e também nos Estados. E tem atua-
do muito fortemente na defesa das questões sociais.

Por isso, faço esse registro, agradecendo a V. 
Exª. Oportunamente, farei esse pronunciamento para 
a questão dos defensores públicos da União.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Mesa recebe as ponderações de V. 
Exª, Senadora Ana Amélia.

Concedo a palavra ao eminente Senador Walter 
Pinheiro, como Líder.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero aqui trazer a minha saudação 
por esse importante dia que é o Dia do Trabalho, nos-
so 1º de maio. Mas quero antes fazer uma saudação 
muito especial aqui aos baianos que estão na galeria. 
São baianos da região nordeste, o Prefeito Weldon e o 
Prefeito Nego, que aqui se encontram e que são figu-
ras que têm sido testemunhas daquilo que nós temos 
falado aqui da tribuna ou até, de forma muito veemente, 
temos cobrado – soluções para a nossa Bahia.

Então, não é, eu diria, uma experiência que se 
processa em poucos Municípios. Estamos falando de 
um Estado, meu caro Senador Casildo, que tem 70% 
do seu território no semiárido, com 266 Municípios no 

semiárido baiano. Então, aqui eu tenho a representa-
ção de uma banda do Nordeste do Estado.

Fizemos aqui, por diversas vezes, as cobranças; 
esta semana, de novo, aos Ministros. Estivemos na re-
gião Noroeste no final de semana próximo passado, 
junto com o Governador. E é importante que a gente 
acentue a necessidade de resposta para este momen-
to: a distribuição de alimentos, a chegada da água, a 
liberação de recursos para perenizações, programas 
como o do aquífero.

A região nordeste a que me referi aqui – e estão 
os Prefeitos Nego e Weldon – é uma região onde es-
tamos fazendo uma grande obra. Pretendemos inau-
gurar já a primeira etapa, neste próximo passado, com 
um investimento de R$75 milhões. Hoje, inclusive, nós 
cobramos do Governo a liberação da segunda etapa 
para que a gente tenha a oportunidade de concluí-la. 
É um projeto de R$600 milhões, que vai levar água, ou 
melhor, tirar água do subsolo, do aquífero, e permitir 
que ela chegue às casas, que ela chegue à vida tan-
to do ser humano quanto para o consumo animal dos 
nossos sertanejos da nossa velha Bahia.

Portanto, Sr. Presidente, é uma cobrança que te-
mos feito cotidianamente. Sei que, recentemente, até 
alguns ministros ficaram um pouco, como dizia uma 
pessoa que trabalhou comigo durante muito tempo – 
ela não dizia “chocada”, mas “choqueada” –, “choque-
ados”, mas ficaram bastante abalados pela veemência 
com que eu vinha a esta tribuna, porque só quem está 
vivendo lá sabe, meu caro Senador Casildo, as dificul-
dades, os momentos complicadores. E ninguém me-
lhor do que prefeitos, vereadores, pessoas que estão 
lá no dia a dia, porque essas pessoas moram nesses 
locais. Então, cada cidadão, cada cidadã bate na porta 
dessa gente. Então, muitos que estão aqui em Brasília, 
às vezes, julgam que a gente está agoniado, mas eles 
estão no ar-condicionado, estão em boas condições 
e não estão vendo a realidade lá da ponta. Então, a 
gente fez aqui essa cobrança.

Hoje nós pretendíamos instalar também uma 
comissão para análise da Medida Provisória nº 565. 
Estamos, inclusive, querendo incluir na MP nº 565 
as questões que envolvem renegociação de dívida. 
E, quando falamos em renegociação de dívida, a re-
negociação passa por anistia, meu caro Presidente. 
Prolongar o prazo é importante; o Conselho Monetá-
rio tem tomado decisões nesse sentido. Mas estamos 
falando de dívidas de agricultores que não puderam, 
de forma nenhuma, colher a sua produção. Então, 
esse é um socorro.

E chegar também com crédito de emergência, 
não com crédito para plantar, mas com crédito para 



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 4 15489 

comer, até porque condições de plantar, hoje, ainda 
não há. Nós não temos expectativa disso.

Então, esse é um esforço enorme que vimos 
fazendo. O Governador Jaques Wagner montou uma 
estrutura próxima ao gabinete, exatamente para promo-
ver esse acompanhamento mais de perto, envolvendo 
sua Casa Civil, seu próprio gabinete, a Coordenação 
da Defesa Civil do Estado, mas precisamos muito da 
liberação dos recursos do Governo Federal.

A Presidenta Dilma esteve na cidade de Aracaju, 
portanto esteve no Nordeste, reunida com os gover-
nadores; autorizou algo da ordem de R$2,7 bilhões, 
para serem aplicados no Nordeste, exatamente para 
ações emergenciais, para ações de convivência com 
a seca. Então, a nossa expectativa é a de que isso 
chegue à ponta.

Dizia, neste instante, ali, o Prefeito Nego: “Pi-
nheiro, não tenho como aguardar. Vem o anúncio de 
que está chegando cesta básica, e não tenho a cesta 
básica para entregar. As pessoas estão em minha por-
ta. Ou o anúncio de que há recursos para vir o cartão 
para acessar o carro-pipa, e esse processo ainda não 
se estabeleceu”.

Nesse caso específico, inclusive, estou encami-
nhando a solicitação do Prefeito, para que o Ministério 
da Integração libere imediatamente todas as condições 
para ele utilizar esse recurso do cartão. Eu diria até 
que são recursos insuficientes. Quando falamos em 
R$50 mil, por exemplo, que muita gente acha que é 
muito, mas isso não resolve o problema. Mas vamos 
lá! Então, libere isso, pelo amor de Deus!

Esse é um esforço que permanentemente temos 
feito aqui. Sei que há boa vontade por parte dos Minis-
térios, mas tenho cobrado mais do que boa vontade. 
Estamos precisando, agora, de agilidade.

Na última sexta-feira, por exemplo, falei com o 
Ministro Pepe, dizendo a ele que estávamos indo à 
região de Irecê. E, hoje fiz um novo levantamento, 
através da parceria do meu gabinete com a Secreta-
ria de Agricultura da Bahia, das pendências que há 
do seguro-safra, para garantir a safra, para botar um 
recurso na mão do agricultor.

Portanto, R$600,00 resolvem um problema. Esta-
va dando um exemplo aos prefeitos. A cidade de Campo 
Alegre de Lourdes tem três mil agricultores que estão 
com pendências, são três mil famílias. Imagine, meu 
caro Senador Casildo, injetar no Município R$600,00 
para três mil agricultores, estamos falando de R$1,8 
milhão. Isso entra na economia, mas mais do que en-
trar na economia, precisamos matar a fome. Eles pre-
cisam receber esses recursos para comprar comida.

É agilidade que pedimos neste momento, às ve-
zes até superando algumas barreiras burocráticas. Sei 

que o Ministério pede uma decretação, uma posição 
do IBGE. Concordo, mas que não se fique procuran-
do agulha no fundo do mar, porque não vai encontrar. 
E não vai dar tempo. Esse é que é o problema. E não 
adianta o recurso emergencial chegar à cidade de-
pois desse período. Aí não resolve mais, as coisas já 
se processaram.

Estamos com um dilema: a expectativa de chuva 
não é das melhores. Hoje, na Bahia, fala-se de chuva 
de pancada a partir de outubro. Estamos no início do 
mês de maio. Portanto, são mais cinco meses de es-
pera. Isso não pode determinar, de forma nenhuma, a 
política de encaminhamento das coisas daqui até lá. 
Não pode ser a política do aguardo dessa chuva. Tem 
que ser a política da emergência, da ação contundente.

Queremos o recurso para continuar a segunda 
etapa do Aquífero Tucano. Mas a segunda etapa des-
te aquífero, ainda que venham os recursos, não vai 
atender à demanda de imediato. No sábado agora es-
peramos entregar essa primeira etapa. Já começa a 
jorrar água, o que já adianta, já resolve uma boa parte 
dos nossos problemas. E isso é uma demonstração 
de que com os R$75 milhões conseguimos fazer um 
grande empreendimento e vamos fazer uma verdadei-
ra capilarização para a distribuição de água na região 
Nordeste do Estado.

Por isso, Sr. Presidente, cito a presença desses 
dois prefeitos, aproveitando para fazer mais um apelo 
à estrutura daqui de Brasília, dos Ministérios, porque 
não está fácil, Senadora Ana Amélia! A cada dia esta-
mos convivendo com situações que se agravam mais 
e mais. São situações de dar dó no coração.

No final de semana passado estive naquela re-
gião. Na sexta-feira estamos indo de novo. No sábado, 
iremos a outra região do Estado. É um encontro des-
sas coisas, para tentarmos chegar com soluções, pois 
não dá para assistir a isso e proceder como se nada 
estivesse acontecendo.

Esse é o registro que gostaria de fazer.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero deixar 

com V. Exª um pronunciamento que faço. Solicito que 
a Casa possa acatá-lo.

Obviamente, apesar de um período de dificulda-
des no mundo inteiro, principalmente no bloco euro-
peu, com desemprego, no Brasil, em que pese todas 
as dificuldades, ainda assistimos a um aumento da 
renda, à disponibilidade de novos postos de trabalho. 
Então, o País comemora a maior renda média do tra-
balhador. E olha, Senadora Ana Amélia, que estamos 
convivendo com problemas, como já citei aqui: a seca 
no Nordeste e no Sul, as enchentes no Norte. Portanto, 
são problemas que vão agravando a expectativa futura 
de um país que deu respostas à altura.



15490 Sexta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

Parte expressiva desse resultado veio do cam-
po brasileiro. Lembro-me de que, quando estava na 
Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, fiz 
questão de separar esse dado para que o Governador 
pudesse lê-lo. O nosso maior índice de geração de pos-
tos de trabalho, meu caro Senador Capiberibe, vinha 
exatamente do interior, que, até bem pouco tempo, na 
Bahia, passava por uma situação difícil. Destacava-se 
a região metropolitana, por conta do polo petroquímico. 
Era o interior do Estado respondendo. É a questão da 
economia da agricultura, da agropecuária, a economia 
local. É o encontro da realidade com a vocação. Por-
tanto, há que se chegar com investimentos, melhorar, 
vir com incentivos.

Essa produção, durante muitos anos – e estou 
me referindo de 2009 para cá –, foi decisiva na Bahia 
para atravessarmos a crise do petróleo, a crise da eco-
nomia mundial. Trinta por cento da receita do Estado, 
durante anos e anos a fio, vinha do petróleo e da pe-
troquímica. Trinta por cento! Se colocarmos nesse cal-
deirão de receita as áreas de energia e comunicação, 
chegaremos a um patamar bem maior. Mas esse foi o 
período em que viramos um pouco essa situação> com 
a crise na petroquímica, por conta do petróleo, e veio 
o interior do Estado respondendo com a economia da 
agricultura familiar, com a economia do agronegócio, 
com a economia local.

Então, no momento em que a gente tem essa boa 
notícia, a gente se depara com o que acontece mun-
do afora. Na Espanha, por exemplo, uma multidão de 
trabalhadores protesta em razão dos altos índices de 
desemprego – são, inclusive, mercados consumidores 
de produtos nossos.

Então, Sr. Presidente, quero aqui deixar este 
pronunciamento, em que, de certa forma, comemora-
mos o dia 1º de maio. Eu me lembro de que fiz muitos 
primeiros de maio. No meu gabinete aqui em Brasília, 
inclusive, há até uma foto, quando eu era ainda bem 
jovem, no 1º de maio de 1982, e eu ainda não era 
parlamentar... Eu acho que seria importante fazer isso 
sempre, porque seria uma forma de se anunciar, no 1º 
de maio... Naquele 1º de maio de 1982, uma das nos-
sas maiores reclamações – e sou oriundo do setor de 
telecomunicações – era exatamente o descenso, ou 
seja, a queda na oferta de postos de trabalho – 1982!

Hoje, quando eu olhava essa foto em meu gabi-
nete, lembrava o 1º de maio de 2012 e pensava nas 
mudanças ocorridas ao longo do tempo. Naquela época, 
nós reivindicávamos postos de trabalho, no 1º de maio 
ali no Campo Grande, como nós costumamos chamar 
uma das praças principais de Salvador. No 1º de maio 
de agora, de 2012, os trabalhadores falam em queda 
de juros. A reivindicação central dos trabalhadores vai 

na direção da economia: queda de juros para aumentar 
o nível de financiamento, para estimular cada vez mais 
a indústria, para manter aquecida essa que é uma das 
mais importantes frentes de trabalho.

Então, peço a V. Exª que receba este nosso pro-
nunciamento na íntegra e promova a divulgação devida.

Este era o pronunciamento que gostaria de fazer 
na tarde de hoje.

E, Sr. Presidente, neste momento em que en-
cerrava meu pronunciamento chega uma notícia triste 
para os baianos. Faleceu D. Regina Simões, que foi – 
digamos assim – a nossa matriarca do jornal A Tarde, 
o jornal de maior circulação do Estado da Bahia, um 
jornal que durante muitos anos tem sido uma impor-
tante fonte de informação. Chega-me a informação de 
que D. Regina Simões faleceu hoje no Rio de Janeiro.

Portanto, a Bahia perde essa mulher que deu 
uma grande contribuição ao fundar esse veículo num 
período de dificuldades, sendo mantenedora de umas 
das experiências ousadas de comunicação e de in-
formação. Portanto, deixa-nos a saudade, mas fica, 
principalmente, a marca da figura dessa grande mu-
lher que teve a coragem de continuar tocando aquele 
importante veículo de comunicação como uma marca 
das baianas – eu poderia dizer assim. Vai a saudade, 
mas fica a permanente lembrança da boa contribui-
ção que D. Regina Simões nos deu, anos e anos a fio, 
mediante um veículo de comunicação que continuou, 
com todas as dificuldades, interligando o povo baiano 
por meio da informação.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado e boa noite.

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. enquanto vários países da Europa foram 
palco nessa terça-feira de manifestações de trabalha-
dores contra os impopulares cortes orçamentários que 
estão levando à recessão toda a zona do euro, aqui 
no Brasil a celebração do Dia do Trabalho foi motivo 
de festa pelo país afora.

O País comemora a maior renda média do traba-
lhador e a menor taxa de desemprego de toda a sua 
historia econômica dos últimos cinqüenta anos. 

Na Espanha, multidões de trabalhadores apro-
veitaram o feriado universal para marchar contra os 
pacotes de reformas do governo, que alguns temem 
que possam gerar mais desemprego, já superior a 
24%, e aprofundar a recessão no país. 

Na Grécia, que enfrenta seu quinto ano de re-
cessão, milhares de manifestantes tomaram as ruas 
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de Atenas contra as medidas de austeridade, poucos 
dias antes das eleições nacionais que deverão se tor-
nar um referendo sobre os cortes no país.

Na França, aonde os eleitores também irão às 
urnas no próximo domingo para um segundo turno 
das eleições presidenciais, vários comícios foram re-
alizados para denunciar o aumento do desemprego e 
a contração da renda do trabalhador.

Em Portugal, as duas principais confederações 
trabalhistas também realizaram protestos, intensifican-
do as manifestações iniciadas desde que o governo 
anunciou medidas de austeridade para reduzir déficit 
orçamentário do país, no ano passado.

Já aqui no Brasil, de acordo com pesquisa do 
Datafolha divulgada ontem pela Folha e S. Paulo, o 
contentamento com o trabalho é generalizado entre 
os trabalhadores e superior ao declarado no início da 
década passada.

Três em cada quatro trabalhadores estão felizes 
ou muito felizes com seu trabalho.

De 1.574 entrevistados nos dias 18 e 19 de abril, 
61% afirmaram estar felizes em suas ocupações, e 
16%, muito felizes. 

Em relação a 2001, a parcela dos trabalhadores 
que não temem o desemprego aumentou de 63% para 
73%; os que classificam seu relacionamento com os 
colegas como ótimo ou bom passaram de 89% a 93%; 
com o chefe, de 83% para 88%.

A taxa de desemprego que chegava aos 11,5% em 
novembro de 2001, hoje se mantém em torno de 6%.

Já o rendimento médio das pessoas ocupadas 
cresceu no período mais de 60% acima da inflação, 
para R$ 1.705 mensais. 

Enquanto isso, a taxa de desemprego na zona 
do euro alcançou 10,9% em março e estabeleceu um 
recorde em 15 anos, de acordo com a agência de es-
tatísticas Eurostat.

Os números mais elevados do desemprego entre 
os 17 países da Eurozona foram registrados na Espa-
nha (24,1%) e na Grécia (21,7%). 

Os países com os menores índices são Áustria 
(4,0%), Holanda (5,0%), Luxemburgo (5,2%) e Alema-
nha (5,6%), índices próximos ao do Brasil.

A Espanha confirmou na segunda-feira que vol-
tou a cair em recessão, com uma queda de 0,3% do 
PIB no primeiro trimestre, mesmo resultado do último 
trimestre de 2011. 

Na Itália, a taxa de desemprego também bateu 
um novo recorde: foi a 9,8% em março, contra 9,6% 
em fevereiro, anunciou a agência oficial Istat. 

Os jovens entre 15 e 24 anos são os mais afeta-
dos, com um índice de desemprego de 35,9%. 

Esses números são resultado da equivocada polí-
tica econômica de austeridade adotada pelos governos 
europeus sob a liderança da Alemanha.

Busca-se combater a crise com cortes de salá-
rios, de proventos de aposentadorias e de investimen-
tos governamentais.  

Combate-se a recessão com mais recessão, com 
medidas que depois de afundar as economias da Irlan-
da, da Grécia, da Itália, da Espanha, de Portugal e da 
Holanda, bate agora às portas da poderosa Alemanha.

O setor industrial alemão encolheu em abril no 
ritmo mais rápido em quase três anos devido ao recuo 
nas encomendas de exportação, levantando dúvidas 
sobre se a maior economia da Europa poderá continuar 
direcionando o crescimento na zona do euro. 

O Índice de Gerente de Compras do Markit (PMI), 
divulgado nesta quarta-feira, recuou para 46,2 ante 48,4 
em março, bem abaixo da marca de 50 que sinaliza 
crescimento da atividade. 

Esse foi o maior ritmo de contração do setor des-
de julho de 2009. 

Essa pesquisa é elaborada a partir de consultas 
a mais de 500 empresas do setor manufatureiro ale-
mão sobre vendas, quadro de funcionários, estoques 
e preços. O levantamento visa identificar as condições 
atuais do mercado. 

O setor industrial da China, por sua vez, se con-
traiu pelo sexto mês seguido em abril, de acordo com 
uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira. 

Nos Estados Unidos, os empregadores do setor 
privado criaram 119.000 postos de trabalho em abril, 
número bem abaixo do esperado, registrando o menor 
ganho desde setembro de 2011. 

Esperava-se a criação de 177.000 empregos. O 
número de empregos gerados em março foi revisado 
para baixo, de 209 mil para 201 mil vagas. Isso mos-
tra o quanto ainda é incerta a recuperação econômica 
nos Estados Unidos.

Não festejamos os dados negativos que destacam 
o comportamento das grandes economias mundiais. 
Pelo contrário, tememos seus efeitos sobre o desem-
penho da economia brasileira.

Mas não podemos negar a vantagem compara-
tiva da administração da nossa economia. Desde a 
chegada do PT ao governo, em 2003, comemora-se 
no País, a cada dia, a cada mês, a cada ano, números 
que refletem a pesquisa Datafolha, a felicidade cres-
cente do trabalhador e da família brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Mesa solidariza-se com V. Exª, Se-
nador Walter Pinheiro. Inclusive, a Senadora Lídice da 
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Mata, agora à tarde, fazia referência ao falecimento 
de D. Regina.

Congratulamo-nos com a presença dos Srs. Pre-
feitos e Vereadores da Bahia que aqui se fazem pre-
sentes. Sem dúvida alguma, essa luta que o Senador 
Walter Pinheiro vem desencadeando para remediar 
as consequências da estiagem não é fácil. Criamos 
uma comissão aqui no Senado, para tratar de uma 
reestruturação da defesa civil no Brasil, e precisamos 
continuar. Ela não está completa. Precisamos avançar 
nessa reestruturação, descentralizando a questão de 
defesa civil nos Estados e Municípios para, quando 
vierem os problemas, esteja mais organizada.

Na sequência, concedo a palavra, pela ordem 
de inscrição, ao eminente Senador João Capiberibe, 
ex-Governador e atual Senador do Estado do Amapá.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores 
da TV Senado, Sr. Presidente, alguns assuntos não 
podem ficar à mercê desses ou daquele governante. 
Saúde, educação e segurança públicas são alguns 
deles. São alguns assuntos abrangentes que dizem 
respeito a todos os brasileiros e brasileiras. Hoje venho 
tratar apenas de segurança pública e venho tratar de 
uma forma propositiva. Venho a esta tribuna comunicar 
ao Senado Federal, ao País e a todos que nos veem e 
nos escutam que estou apresentando uma Proposta 
de Emenda à Constituição criando um Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Segurança Pública.

Vivemos o momento em que a falta de segurança 
extrapolou o muro da insensatez. A violência ultrapas-
sou os limites das grandes cidades, atingindo também 
as cidades médias, pequenas e até a zona rural. Esta-
mos o momento em que a violência tem mostrado sua 
cara mais cruel, mais covarde e quando o ser huma-
no tem mostrado a sua verdadeira natureza. Vivemos 
numa guerra civil surda; repito, guerra civil, pois quando 
comparamos os nossos números de mortos com os do 
Afeganistão, Iraque ou da Palestina constatamos que 
nós estamos vivendo uma guerra civil surda.

A Proposta de Emenda Constitucional tem por 
objetivo transferir de maneira regular e constante re-
cursos financeiros da União em beneficio dos Estados 
da Federação. Dessa forma e por meio indireto, os Es-
tados poderão dispor de mais recursos para elevar o 
patamar remuneratório dos profissionais de segurança 
pública. Sem um fundo orçamentário dessa natureza, 
semelhante aos já existentes nas áreas de educação 
e saúde, será impossível assegurar o funcionamento 
das instituições de segurança no respeito das leis e 
dos cidadãos.

Nós somos testemunhas de que a vinculação 
de recursos públicos, para serem aplicados na saúde 
e na educação, universalizou a educação. Nós pode-
mos ter críticas em relação à qualidade da educação, 
mas o foi Fundef e depois o Fundeb que conseguiram 
este feito fantástico no País de universalizar o ensino 
fundamental. E agora foi o ensino médio que cresceu 
muito nos últimos dez anos. 

Alguns poderão contrapor que já existe o Pronasci. 
Mas, antes, gostaria de ouvir a Senadora...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Ana Amélia, 
Senador João Capiberibe. Trazer esse tema à tribuna 
é um compromisso importante de um mandato de V. 
Exª, como de todos nós aqui no Senado, porque, da 
mesma forma, não só no seu Amapá, mas nós todos, 
eu, no Rio Grande do Sul, imagino que o Senador Jay-
me Campos, no Mato Grosso, o Senador Casildo, em 
Santa Catarina, vivemos esse drama diariamente. E 
há um problema grave. Esse a que V. Exª se refere me 
parece emergencial, urgente e inadiável. As finanças 
dos Estados estão comprometidas seriamente com os 
compromissos relacionados à Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O meu Estado compromete um percentual ex-
pressivo; a maior parte da receita é aplicada para pagar 
a folha, seja de servidores ativos ou inativos. Então, a 
questão da segurança pública é uma questão, como 
V. Exª bem aborda, seriíssima e grave. Nós temos vá-
rios problemas aí, não só do recurso para capacitar 
melhor as polícias, porque, hoje, dos inquéritos ou das 
denúncias que chegam, pouco é investigado. Não te-
mos tecnologia, não temos ciência da informação. Até 
os carros da polícia, Senador, às vezes não andam por 
falta de gasolina ou porque estão sem pneu, ou porque 
estão sem roda, ou porque até roubaram o carro da 
própria polícia. O armamento que a polícia, o corpo 
policial, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, usa é 
inadequado, sem condições de enfrentar um bandido 
e um grupo armado, cada vez usando armamento de 
melhor tecnologia, num enfrentamento desigual. Então, 
V. Exª traz ao plenário e à tribuna esse tema da maior 
gravidade. Mas, sobretudo, no caso da criminalidade, 
uma das formas seria reduzir a impunidade, que é um 
tema crucial, um aprimoramento grande das nossas 
instituições. Mas apoio V. Exª quando pede que a União 
reparta, com um pouco mais de solidariedade com os 
Estados e até com os Municípios, porque o enfrenta-
mento é direto, uma parte desse recurso ela abocanha 
– 60% – e reparte pouco com os demais entes fede-
rativos. Então, seria uma forma de fazer uma reforma 
tributária pela via da necessidade e da emergência, 
que é a segurança pública e o seu enfrentamento. Pa-
rabéns, Senador. 
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senadora Ana Amélia. Nós temos uma 
enorme identidade. Vamos caminhando aqui nas ex-
plicações desse Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Segurança Pública e, assim, observar essa iden-
tidade do discurso e da necessidade do que a gente 
sente nas grandes cidades. 

As pessoas estão desprotegidas. Este País, efe-
tivamente, foi construído por poucos e para poucos. 
Então nos temos, no miolo das cidades, uma proteção 
mais efetiva, mas onde o povo mora é completamente 
desprotegido. A ideia é criar um fundo capaz de prover 
de recursos as instituições de segurança pública dos 
Estados que lidam diretamente com esse problema. 

Como eu ia dizendo, o Pronasci (Programa Na-
cional de Segurança com Cidadania), que é uma ideia 
excelente, fantástica, parece-me insuficiente, como polí-
tica pública, para sanar as disfunções da segurança no 
País. De acordo com a página do Ministério da Justiça 
na Internet, os objetivos do Pronasci são: enfrentar a 
criminalidade e a violência nas suas raízes sociais e 
culturais e reduzir de forma significativa seus altos ín-
dices. O público alvo do Pronasci são adolescentes e 
jovens vítimas da violência em situação de risco social 
ou em conflito com a lei. Porém, quando verificamos o 
desempenho orçamentário desse programa, consta-
tamos que ele é extremamente irregular. 

Vejamos: em 2008, o Pronasci teve um orçamen-
to R$1,13 bilhões, o que é muito pouco. Empenhou e 
liquidou 90,61% desse valor. Em 2011, o orçamento 
foi de R$2 bilhões. Agora, pasmem, Sr. Presidente, Srª 
Senadora, apenas 37,96% desse orçamento foi em-
penhado, ou seja, R$783 milhões. Houve uma queda 
de um ano para o outro. Que garantia de segurança 
e paz pode ter um povo, qualquer povo, onde apenas 
37% dos recursos são efetivamente aplicados? 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante des-
se quadro de inaplicabilidade e de irregularidade dos 
recursos em segurança é que venho manifestar, mostrar 
minha preocupação, com a segurança dos brasileiros 
e das brasileiras. A violência está intimamente ligada 
a três fatores, entre eles, impunidade. V. Exª, Senadora 
Ana Amélia, acabou de destacar a impunidade. Este é 
o paraíso da impunidade. Associo a impunidade com 
o silêncio; o silêncio é o aliado da impunidade. Em 
nosso País, quando nós, que temos voz, que temos 
um mandato, que temos a representação popular nos 
silenciamos, estamos efetivamente sendo aliados da 
impunidade. Há ainda a baixa escolaridade e o de-
semprego. São essas as três causas, entre outras. Se 
já temos, infelizmente, uma Justiça conivente com a 
violência, não podemos deixar que o Poder Executivo 
também seja negligente na aplicação dos recursos em 

segurança, nem tampouco que desvincule parte dos 
recursos para aplicar em outros programas.

Eu estudei algumas fontes para prover esse fun-
do, porque o instrumento da política é o orçamento. 
Sem o orçamento não há política. O Senador Jayme 
Campos, que foi governador, sabe perfeitamente que o 
instrumento, o que conduz e o que acena para o avan-
ço ou para o retrocesso da sociedade, é o orçamento, 
a sua boa ou a sua má aplicação. Portanto, eu estive 
levantando as possibilidades para não onerar mais o 
contribuinte, o cidadão, brasileiro ou brasileira, que já 
paga uma carga tributária pesada. 

Então nós estudamos e decidimos apresentar 
aqui, neste Projeto de Emenda Constitucional – até por-
que nós estamos vinculando receita, pretendemos, com 
esta PEC, vincular receita –, as fontes de receita para 
prover esse fundo. Eu estou sugerindo uma parcela do 
produto da arrecadação dos impostos sobre Produtos 
Industrializados das Indústrias produtoras de armas e 
material bélico. Ora, se as armas são causadoras de 
tanta violência, nada mais justo do que tirar uma fatia 
daquilo que a União cobra de IPI para colocar nesse 
fundo, para aplicar na segurança pública, ou seja, uma 
parcela do ICMS sobre armas e material bélico. 

Uma parcela do ICMS iria para o fundo e uma 
parcela sobre o imposto das empresas prestadoras de 
serviço de segurança também, porque se beneficiam 
da violência. Essas empresas crescem e florescem no 
nosso País. Assim, nós retiraríamos uma parcela do 
ISS dessas empresas para compor o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Segurança Pública. 

Aqui há outra sugestão para a gente debater. Exis-
tem instituições neste País que precisam de segurança 
e que usam muito a segurança pública: os bancos e as 
financeiras. Eu estou propondo aqui a contribuição de 
30% sobre o lucro líquido dos bancos. Ou seja, depois 
de tirar todas as despesas, daquilo que é lucro líquido, 
então nós teríamos 30% – e eu tenho certeza de que 
os bancos têm o maior interesse em contribuir para 
combatermos a violência em nosso País. Portanto, 
os bancos destinariam 30% do lucro líquido, que não 
acarretariam mais taxas para os depositantes, não 
é?, porque é do lucro, então ali já seria na fase final, 
e destinariam uma parcela para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Segurança Pública. 

Doações de qualquer natureza, de pessoas fí-
sicas ou jurídicas do País ou do exterior, bem como 
outras receitas a serem definidas na regulamentação 
do referido fundo. 

Por último, o Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Segurança Pública também poderá contar com 
recursos provenientes do imposto sobre grandes for-
tunas, já contemplado na Constituição, então nós re-
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gulamentaríamos e vincularíamos ao Fundo Nacional 
da Segurança Pública. 

São essas as ideias básicas que eu estou apre-
sentando no dia de hoje para que possamos criar de-
finitivamente um recurso e acenar com uma política 
pública definitiva para a área de segurança pública 
em nosso País.

Finalmente, eu gostaria de lembrar que a ONU 
celebra hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. 
Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a jorna-
lista Beatriz Cardoso deu uma declaração, no Rio de 
Janeiro, que eu repito aqui para vocês:

“Eu acho que a liberdade de imprensa 
é fundamental. Somente com uma imprensa 
livre é que a gente vai ter maior transparência 
da gestão do Poder Público, principalmente 
no combate à corrupção, justiça social, me-
lhor distribuição econômica, acesso à saúde. 
Sem liberdade de imprensa você não constrói 
esse desenvolvimento.”

A imprensa brasileira tem um papel importan-
tíssimo neste momento de construção democrática. 
No momento, estamos há poucos dias de entrar em 
vigor a Lei de Acesso à Informação. Essa lei vai que-
brar uma cultura do Estado cheio de segredos para 
o Estado sem segredos, para o Estado prestador de 
serviço ao cidadão.

Assim como a Lei de Acesso à Informação pre-
cisa ser amplamente divulgada também tem uma lei 
fundamental, que é a Lei Complementar nº 131. Ama-
nhã estarei na UnB, em uma mesa redonda, discutindo 
a Lei Complementar nº 131, a Lei da Transparência, 
que tem possibilitado à imprensa e aos contribuintes 
conhecer a aplicação orçamentária e financeira dos 
entes públicos, mesmo que alguns resistam, mas há 
um avanço significativo. Amanhã, estaremos no De-
partamento de Economia debatendo essas leis fun-
damentais, importantes para a democracia brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Capibe-
ribe, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador João Capiberibe.

O próximo orador inscrito é, renovando os cum-
primentos pela abordagem do tema do Senador do 
Amapá, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve e 
não utilizarei esses 20 minutos, Senadora Ana Amé-

lia. Agradeço a V. Exª sua generosidade. Sei que é 
regimental, mas, de qualquer maneira, como V. Exª é 
sempre bondosa, nós temos de agradecê-la.

Uma economia torna-se poderosa como começa 
a enxergar seu potencial como fonte de prosperidade 
e avanços sanitários sociais. O lucro deixou de ser a 
expressão mais eloquente do mercado dando lugar ao 
desenvolvimento sustentado e solidário, com matrizes 
da pujança e da força propulsora de uma Nação.

Não interessam mais os dividendos; o que impor-
ta é o equilíbrio e a somatória de índices que reflitam 
o grau de bem-estar da economia. Nesse contexto, a 
economia serve como ferramenta indispensável para 
se alcançar o progresso, mas não mais como agen-
te de concentração de riquezas, mas sim como fator 
de inclusão social e de distribuição de renda. Mesmo 
as atividades conservadoras, Senadora Ana Amélia, 
como o setor primário, começam a se redimir do seu 
isolamento secular, abrindo-se ao mercado interna-
cional como captadores de investimentos externos e 
emissoras de novas tecnologias e incentivadoras do 
melhoramento genético de espécies.

Essa nova postura do empresário do campo con-
tribui não só para melhorar o perfil dos negócios agro-
pastoris como também para impulsionar o mercado 
como um todo, gerando empregos, investindo na edu-
cação e transformando os indicadores sociais. Nesse 
sentido, Mato Grosso tornou-se, nos últimos anos, uma 
fonte inesgotável de boas notícias para o País. Somos 
hoje os maiores produtores de soja e algodão do Brasil. 
Nesse primeiro trimestre de 2012, nosso Estado figura 
como vice-líder nacional na exportação do agronegócio, 
superado apenas pelo Estado de São Paulo.

No caso específico da pecuária, minha região 
concentra o maior rebanho do País: 29 milhões de 
cabeças. Esse setor emprega atualmente mais de 40 
mil trabalhadores diretos e cerca de 200 mil de forma 
indireta.

Cito esse número, Srªs e Srs. Senadores, para 
informar que nosso Estado deu início nesta semana 
à campanha de vacinação contra a febre aftosa. Con-
forme previsão do Indea, que é o Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de Mato Grosso, serão imu-
nizados, na primeira etapa, que vai até o dia 31 de 
maio, 12,5 milhões de cabeças com idade entre 0 e 24 
meses. Deve ser o mesmo na vacinação que, imagino, 
faça o Rio Grande do Sul. Não sei se o Estado do Rio 
Grande do Sul já está fora ou se ainda continua vaci-
nando. Não, só Santa Catarina. Mas, até novembro, o 
restante do rebanho será vacinado.

Neste momento, as fazendas do Pantanal, por 
exemplo, serão deixadas de lado em função do perí-
odo das águas. Não é fácil entrar no Pantanal nesta 
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época do ano. Quanto à dificuldade de acesso aos 
pastos, somente nesta área, Senadora Ana Amélia, 
que compreende 60 mil quilômetros quadrados, ou 
seja, 6,8% do território estadual, vivem 2 milhões de 
cabeças de gado de corte.

Em 2011, nada menos do que 99,76% de nosso 
rebanho foram vacinados contra a febre aftosa. Sinto-
-me especialmente gratificado ao me deparar com tais 
números, pois foi em 1990, durante o meu governo, 
que Mato Grosso deu início às campanhas maciças 
de vacinação contra essa doença. Eram outros tem-
pos, mais difíceis. Mesmo assim, empreendemos um 
gigantesco esforço no sentido de abrir nosso merca-
do de carnes para exportação. De lá para cá, o nosso 
Estado converteu-se no terceiro maior exportador de 
proteína bovina do nosso País, com a comercializa-
ção de 9,5 mil toneladas desse produto para países 
de cinco continentes.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como 
eu disse no início do meu discurso desta tribuna, uma 
economia se torna poderosa quando gera prosperi-
dade e benefícios sociais. Pois bem, a agropecuária 
fomenta negócios cultivando alimentos, fontes de pro-
teína, portanto, gerando fartura e vida. Além do mais, 
converteu-se em fator de antecipação de tecnologia, 
ou seja, de antecipação tecnológica, agente ativo na 
geração de empregos e renda.

Mas até uma nova consciência global motiva os 
nossos produtores a raciocinarem como indutores da 
conservação ambiental, como defensores do melho-
ramento genético e no combate a doenças, tais como 
a febre aftosa, um exemplo só.

Sendo assim, rompemos o isolamento e nos torna-
mos parceiros importantes da economia nacional, não 
mais como marginais do mercado global, mas como 
atores principais do desenvolvimento do País, Afinal, 
produzimos vida, colhemos recordes e semeamos a 
confiança de um Brasil solidário e próspero onde o 
calo das mãos é um ativo, onde o suor é moeda for-
te e onde a esperança é fonte de paz e de otimismo.

Diante de tudo isso, Senadora Ana Amélia, tenho 
certeza absoluta de que o meu Estado, o Mato Grosso, 
indiscutivelmente, é um Estado que continuará dando 
alegria para este País. Já superamos, com certeza, 
vários Estados brasileiros diante da produção, do agro-
negócio. Falei hoje mesmo desta tribuna que precisa-
mos apenas de logística, de transporte intermodal, que 
nós precisamos de investimentos do Governo Federal.

Hoje, como eu disse aqui, a Senadora Lúcia Vânia 
capitaneou os membros da Comissão de Infraestrutura 
– estivemos lá junto com o Senador Ivo Cassol, Walde-
mir Moka, Kátia Abreu, Vicentinho Alves – em reunião 
que achei extremamente produtiva. Ali, com certeza, 

deram-nos notícias alvissareiras, sobretudo sobre as 
obras planejadas estrategicamente pelo Ministério dos 
Transportes. Diante da proposta do Governo Federal, 
serão realizados pelo PAC alguns investimentos.

É o caso da ferrovia que sairá do Estado de Goiás, 
passando por Mato Grosso e, em uma variante, pelo 
Estado de Rondônia, que foi muito bem governado pelo 
Senador Ivo Cassol; a conclusão da BR-163, que Mato 
Grosso demanda, ligando-o ao Estado do Pará, através 
da saída por Santarém; a conclusão das obras da BR-
158. E, sobretudo – o que me deixou muito contente, 
diante da fala do Diretor do Transporte Aquaviário do 
Dnit – que estão sendo feitos estudos em relação aos 
nossos rios Teles Pires, Tapajós e Juruena e que é 
possível que saia também a hidrovia Paraguai-Paraná 
e a hidrovia Araguaia-Tocantins, que é um rio que nos 
permite fazer o transporte intermodal, através da ferro-
via, através da rodovia, através das nossas hidrovias.

Dessa maneira, são investimentos propícios, ten-
do em vista que sem derrubarmos uma árvore sequer, 
Senador Ivo Cassol, nós vamos dobrar ou triplicar a 
nossa produção na área da agricultura, uma vez que, 
hoje, a nossa agricultura “tecnificada” nós dá alegria 
e contentamento, por vermos que o Mato Grosso já 
produz, em determinadas áreas, 120, 140 sacos por 
hectare. Algumas regiões estão produzindo 63 a 70 
sacos de soja por hectare.

Precisamos de investimento do Governo Federal. 
Nós estamos fazendo a nossa parte. O brasileiro que 
está ali está fazendo a sua parte com uma produção 
que, certamente, é sustentável, buscando a preserva-
ção dos nossos ecossistemas.

Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol com 
muita honra.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
Senador Jayme Campos. É uma alegria e uma satis-
fação fazer um aparte a V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Ao mesmo 
tempo, quero dizer que o senhor é um eterno guerreiro.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – E com co-
nhecimento de causa. Hoje, discutimos com o Ministro 
dos Transportes e todos os diretores de departamentos 
especialmente essa questão da infraestrutura, porque 
nós fazemos parte da Comissão de Infraestrutura. Ao 
mesmo tempo, foram debatidos não só os nossos Es-
tados da região amazônica, mas o Brasil, e o senhor 
levantou pontos importantes para o desenvolvimento 
do Mato Grosso. A exemplo disso, no último sábado, 
eu estive na região de Campos de Júlio, visitando os 
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produtores de soja, a família Mazutti, tanto o Juca, como 
o Volnei. Aquele é um exemplo de produção, um exem-
plo de preservação e eles são um exemplo de pessoas 
empreendedoras que temos nessa grande região. A 
preocupação deles, como a sua também, como repre-
sentante do povo, foi buscar resposta de toda a equipe 
do Ministério dos Transportes: quando, como, de que 
maneira serão atendidos. Portanto, a preocupação de 
V. Exª é com a BR-163, que se interliga com o Pará, 
onde estão faltando em torno de 400 quilômetros de 
pavimentação. E V. Exª está preocupado em escoar e 
ampliar a produção sem precisar desmatar. No mo-
mento em que aquela saída se tornar alternativa, com 
certeza os municípios da BR-163 que saem para o Pará 
serão um dos grandes locais de produção, como parte 
deles já é para o Brasil. Ao mesmo tempo, a grande 
preocupação de V. Exª foi também com a questão das 
nossas ferrovias. Nós sabemos que, hoje, não há o 
interesse por parte de algumas multinacionais, por-
que, o interesse, muitas vezes, pela geração de em-
prego é vender caminhões e não em fazer ferrovias, 
tanto que o projeto de ferrovia no País anda a passos 
lentos, a passos de tartaruga. Mas, ao mesmo tempo, 
nós ouvimos do Ministro dos Transportes e de toda a 
sua equipe que há o interesse em melhorar todo esse 
sistema. E houve outro ponto fundamental levantado 
ali. V. Exª, com o grande e extraordinário conhecimento 
que tem como ex-Governador, hoje como Senador do 
Brasil por Mato Grosso, também levantou a questão 
das eclusas e ao mesmo tempo da navegabilidade 
dos rios, não para tirar o frete ou parte do transporte, 
mas para dar oportunidade de diversificar o transporte 
brasileiro, como nos outros países. Então, de um lado 
se pode ter ferrovia, do outro, rodovia, e de outro se 
pode ter também o transporte fluvial, que vem com um 
custo menor e, ao mesmo tempo, desenvolve as regi-
ões. Então, quero dizer que é uma alegria fazer parte 
aqui deste Senado, juntamente com V. Exª, que traz o 
conhecimento de ex-Governador. E quando cobramos 
é com a experiência vivida na pele. Infelizmente, mui-
tas vezes, na região Amazônica, somos cobrados por 
todos, especialmente pelos “bacaninhas” que moram 
nos grandes centros, estes são os que mais fazem 
discursos demagogos, mas eu nunca vi esses aí se 
preocuparem de verdade com a Amazônia. Porque, 
se eles se preocupassem com a Amazônia, a primeira 
coisa que fariam seria se preocupar com a capital, ou 
seja, de que maneira eles poderiam ajudar, para que 
as capitais brasileiras fossem modelo em nível nacio-
nal, quando se fala em preservação ambiental. Então, 
este aparte é para registrar a garra, a determinação de 
V. Exª, o que me estimula ainda mais a estar ao lado 
de pessoas com conhecimento – eu tenho conheci-

mento no Poder Executivo –, para melhor ajudarmos 
este Brasil a crescer. Um dos pontos importantes que 
frisamos lá, eu, inclusive, em aparte na reunião da 
comissão, é que a CPMI do Cachoeira, que já virou 
cascata, já virou ...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –... 
rio...

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) –... sete que-
das, já virou tudo o que se pode esperar para frente. 
Nós esperamos que isso não venha a atrapalhar a 
obrigação dos ministérios, especialmente do Ministério 
dos Transportes, onde a Delta tem uma boa fatia de 
todas as obras – tinha ou tem; que isso não paralise 
as obras. Que o Governo Federal, que os ministros 
coloquem a taca na taca de quem tem de ser coloca-
da; que cada um responda pelo seu CPF ou pelo seu 
CNPJ, mas que as obras, Srª Presidente Ana Amélia, 
não parem. Que o Brasil não trave, que o Brasil não 
fique estagnado, para que não fique como a Europa 
está hoje, com falta de investimento, de expectativa 
e de desenvolvimento. Lá é uma situação diferente, 
mas, se deixar, aqui, daqui a pouquinho, a lambança 
de tudo o que está para trás para ser apurado, com 
certeza, pode, de repente, querer travar em algum lu-
gar. Aí, eu peço que nós, nesta Casa aqui, trabalhemos 
pesado para que a CPI apure os responsáveis, apure 
quem corrompeu e quem foi corrompido e, ao mesmo 
tempo, puna essas pessoas, sem atrapalhar as obras 
em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina, Rondônia e outros Estados brasileiros. Por 
isso, é importante, nessas nossas comissões, cobrar 
dessas autoridades, sob pena, de repente, de essas 
autoridades ficarem com medo e as coisas não funcio-
narem. Mas, como eu disse, lá dentro tem um general 
pedra 90, que é o diretor do Dnit. Eu falei: “bota no toco 
porque esse Brasil não pode parar; este Brasil precisa 
andar é para frente”. Obrigado.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Ivo Cassol, na medida 
em que acho que há muitas Senadoras e muitos Se-
nadores experientes, pelos cargos que já exerceram. 
E, particularmente nós, que tivemos a primazia de ser 
governador de estado, Senador, três vezes prefeito da 
segunda maior cidade do estado. Nós sabemos, de 
fato, das nossas realidades. Temos de conviver todos 
os dias com nossa problemática que existe.

Entretanto, espero e tenho a certeza de que vai 
chegar o dia de essa região do Brasil, que é a região 
amazônica, realmente receber os investimentos, até 
porque somos 23 milhões de brasileiros que moram 
nessa região do Brasil. Entretanto, os investimentos 
são muito poucos na saúde, na educação, mesmo na 
questão de transporte, logística etc; mas me parece 
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que surge uma perspectiva de um amanhã melhor. 
Acredito perfeitamente que essa região do Brasil será, 
sem sombra de dúvida, uma nova Califórnia brasilei-
ra, principalmente a Região Centro-Oeste. Nós temos 
tudo para dar certo: clima, terras boas, ainda baratas 
e, acima de tudo, os gaúchos, que são competentes. 
Confesso, aqui, de público, que tiro o chapéu. Eu tenho 
dito que se não fossem os gaúchos, os paranaenses 
que ali chegaram e claro, natural também, por conse-
guinte, os catarinenses, mineiros, paulistas, nordesti-
nos, goianos, talvez Mato Grosso não tivesse chegado 
aonde chegou.

Hoje é um Estado cuja economia é forte e está 
crescendo. Na medida em que nós conseguirmos 
transformar aquela produção por meio da agroindus-
trialização, não tenho dúvida alguma de que vai ser um 
grande Estado da Federação esse que, certamente, 
amanhã ou depois, pouco ou quase nada vai depen-
der do Governo Federal. Se o Governo Federal fizer 
a sua parte, nós lá no Mato Grosso também faremos, 
principalmente o homem do campo. A agroindústria, a 
indústria e o comércio têm feito já muito. Mas eu imagino 
que o mínimo que o Governo tem que oferecer é aquilo 
que é da sua responsabilidade, que é constitucional: 
saúde, educação. E, acima de tudo, dar o mínimo de 
retorno da contribuição que damos por intermédio dos 
tributos que recolhemos. Ou seja, investir naquilo que 
vai dar retorno para o Governo Federal por meio dos 
impostos. Porque, lamentavelmente, temos uma das 
cargas tributárias mais pesadas do Planeta.

Nós perdemos, Senadora Ana Amélia, para pou-
cos países, dentre eles os da Escandinávia. Mas se a 
senhora for conhecer alguns países, vai ver que lá há 
saúde de boa qualidade, segurança, transporte coletivo. 
Aqui se paga essa carga tributária pesada; entretanto, 
quase nada nós temos de retorno.

Concluindo, agradeço a V. Exª. Agradeço ao valo-
roso amigo, ex-governador e competente Senador Ivo 
Cassol, porque eu tenho visto a sua luta aqui buscan-
do os investimentos para o seu Estado de Rondônia, 
que, indiscutivelmente, também é um grande estado 
hoje. Ninguém pode desconhecer que Rondônia – eu 
antevejo para esse estado um futuro extraordinário 
– daqui a pouco também vai ser um grande estado 
produtor, por intermédio da sua agricultura, não só 
familiar, mas também da agricultura de grande porte, 
que ali está crescendo, prosperando. E V. Exª deu sua 
contribuição por intermédio do trabalho que fez, por 
duas vezes, como governador daquele grande Estado 
da Federação.

Agradeço. Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Jayme Campos, por ter Mato Grosso, 

o Estado que V. Exª governou com tanta dedicação, 
recebido de braços abertos gaúchos de todos os qua-
drantes é que o estado pode dar-se ao luxo de dar esses 
números tão animadores em desempenho econômico.

Como disse muito bem V. Exª, o produtor, da 
porteira para dentro de sua propriedade, faz o dever 
de casa com mais tecnologia e investimento nesses 
setores de modernização; e com preocupação social 
e ambiental, cuidando e preservando. Falta o Governo 
fazer a sua parte em matéria de logística.

Conheci Lucas do Rio Verde e fiquei impres-
sionada com o que acontece naquela região, que é 
também, como disse V. Exª, um pedaço da Califórnia 
mato-grossense. Parabéns, Senador Jayme Campos.

O próximo orador inscrito é o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
É uma alegria e satisfação cumprimentar a nos-

sa Presidente, Senadora Ana Amélia, Senadora pelo 
Brasil, mas vindo do Estado do Rio Grande do Sul, 
parceira também do nosso Partido Progressista. 

Ao mesmo tempo, é com alegria que a nossa Pre-
sidente dizia que, no próximo dia 25 de maio, começa 
no Estado de Rondônia as exposições agropecuárias. 
Vamos ter, na cidade de Ji-Paraná, no dia 25 de maio, 
se não estou enganado, a Feira Agropecuária, e, ao 
mesmo tempo, também vamos estar lá presentes com 
a Comissão de Agricultura, debatendo assuntos espe-
cialmente nessa área produtiva, que representa a fonte 
da grande riqueza, que gera emprego e renda. Então, 
é uma alegria, Senadora Ana Amélia, poder receber, 
no próximo dia 25, no nosso Estado de Rondônia, na 
cidade de Ji-Paraná, V. Exª e demais colegas que para 
lá se deslocarem.

Também é uma alegria e satisfação, deixar nosso 
abraço e cumprimentar nossos telespectadores que 
nos acompanham por este Brasil afora, especialmen-
te no meu grande Estado de Rondônia, que hoje é 
um Estado rico, forte, com 1,5 milhão de habitantes e 
mais de 12 milhões de cabeças de gado, nossa Pre-
sidente Ana Amélia. O trabalho que o Senador Jayme 
campos fez lá atrás também o fiz como Governador. E 
hoje o nosso gado de Rondônia, sanitariamente, pode 
ser comercializado, a nossa carne, a carne do boi ver-
de, nos quatro cantos não só do Brasil, mas também 
mundo afora, especialmente agora que Rondônia vive 
um novo momento. Em Rondônia, hoje, empresários e 
empreendedores estão trabalhando para melhorar mais 
ainda, especialmente na engorda dos bois com o con-
finamento, um confinamento com produção de milho, 
produção de grãos do nosso Estado, da nossa região.

Além disso, hoje tivemos uma grande audiência 
pública, uma reunião da Comissão de Infraestrutura do 
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Senado no Ministério dos Transportes. Pela primeira 
vez, nós, Senadores, nos deslocamos ao Ministério do 
Transporte, fomos atendidos pelo Ministro dos Trans-
portes Paulo Sérgio Passos, um Ministro arrojado, de-
terminado, juntamente com o seu Secretário Executivo, 
Miguel Masella; o Secretário de Política de Transporte, 
Marcelo Perrupato; o Diretor do DNIT, General Jorge 
Ernesto Fraxe; o Presidente da Valec, José Eduardo; 
a Presidente da Comissão de Infraestrutura, a nossa 
Senadora Lúcia Vânia, uma mulher guerreira igual à 
senhora, Presidente; nossa Senadora Kátia Abreu, 
que defende o setor produtivo; o nosso amigo Sena-
dor Vicentinho Alves; o Senador Jayme Campos, que, 
há pouco, usou a tribuna desta Casa e a quem fiz um 
aparte, grande guerreiro; o Senador Waldemir Moka; 
e o Senador Ivo Cassol.

E lá foram colocados em pauta vários pontos da 
infraestrutura brasileira, como o sistema modal brasi-
leiro de transporte. Quando se trata de transporte no 
Brasil, há muitas rodovias duplicadas, muitas rodo-
vias que viraram a rodovia da morte. Infelizmente, há 
situações sobre as quais tem de ser imediatamente 
tomada providência, sob pena de haver mais vítimas 
a cada dia que passa.

A mesa daquela reunião se discutia a BR–364, 
rodovia que leva o desenvolvimento não apenas à 
Rondônia, mas que também leva e traz o progresso 
e o desenvolvimento para os amigos acreanos, para 
os amigos amazonenses, para os amigos do Amapá, 
passando por dentro. Rondônia cede parte do seu terri-
tório estadual, para que possa a BR–364 cortar o meio 
do Estado e integrar-se à Transoceânica, para chegar 
ao Peru e à Bolívia do outro lado, no oceano Pacífico.

Ao mesmo tempo, a nossa grande preocupação 
é com a situação em que se encontra a BR–364. Ouvi-
mos do Diretor do DNIT, General Jorge Ernesto Fraxe, 
a preocupação de que dois lotes já foram colocados em 
licitação e de que houve pendências para tirar. Graças 
a Deus, elas já foram tiradas. 

Mais dois lotes estão sendo colocados para lici-
tação nos próximos dias, e esperamos que essas em-
presas de “mala”, do tipo da empresa que infelizmente 
foi vista nos quatro cantos do País, uma tal de Delta... 
Não sei se é Delta ou algo parecido, mas infelizmente 
é uma empresa que acabou envolvendo políticos, pes-
soas num emaranhado de corrupção, de picaretagem.

Fiz aqui discurso, há meses, sobre a maneira 
como algumas empreiteiras infelizmente pegavam 
obras no DNIT, e essa Delta é uma delas.

Tanto é verdade, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que parte dos buracos que existem na BR–364 
é de responsabilidade dessa empresa, que fazia de 
conta que tapava os buracos. E fiz essa denúncia ao 

Ministério no mês de fevereiro. Portanto, aqueles que 
foram presos na operação do DNIT que aconteceu 
em Rondônia têm que ser responsabilizados, porque 
a população, os nossos irmãos rondonienses, infeliz-
mente, muitos pagaram com a vida.

Mas aqui nós não desistimos. Queremos que o 
Ministério dos Transportes não fique estagnado, de 
maneira nenhuma, mesmo com a CPI que apura as 
irregularidades, e dê continuidade às obras tão impor-
tantes não só para Rondônia, como para o Brasil. E 
por que para o Brasil? Porque a região amazônica é 
um grande celeiro agrícola. O Estado de Rondônia vai 
fornecer a energia de que o Brasil precisa. E a BR–364 
é a espinha dorsal do nosso Estado, que leva progres-
so e traz desenvolvimento.

Também esperamos que nos próximos dias essa 
licitação esteja concluída e possamos ter a duplicação 
do trecho entre Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente 
Médici, Ouro Preto, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes a Porto 
Velho, e que não seja mais uma operação tapa-buraco, 
mas que haja uma verdadeira recuperação desse as-
falto, feito em 1982, ainda na época da ditadura militar, 
para meia dúzia de caminhões e carretas trafegarem e, 
hoje, passam milhares de carretas por dia. A quantida-
de que passa em um dia, Srª Presidente Ana Amélia, 
com certeza, em 1982, era a quantidade que passava 
em um ano. Portanto, uma diferença grande.

A região do norte do Mato Grosso virou um ver-
dadeiro celeiro agrícola: Comodoro, Sapezal, Campos 
de Júlio, cidades que surgiram e que são grandes pro-
dutoras da região Norte e cuja produção passa pelo 
Estado de Rondônia. 

Cobramos também a ponte do Abunã. Enquan-
to o país vizinho do Peru fez a rodovia para interligar 
o Brasil com oceano Pacífico, do outro lado, o nosso 
País não conseguiu fazer a ponte que interliga Ron-
dônia e Acre, a ponte do Abunã. Na seca fica uma fila 
de carretas que chega a mais de mil metros, porque a 
balsa tem dificuldade para passar.

E aí passaram políticos e foi igual a Guajará-Mi-
rim, a nossa Pérola do Mamoré. Prometeram fazer a 
ponte com Guayaramérin. Resultado: muitas pessoas 
se iludiram. Eu dizia que era mais uma promessa de 
campanha.

Vai acontecer? Vai. Mas isso é questão de tem-
po. É cedo ainda. Infelizmente estamos em época de 
eleições. Políticos que buscam oportunidade para 
enganar os eleitores, criando expectativas. E muitas 
delas, infelizmente, acabam virando pesadelo, como 
tem acontecido com a maioria da população brasileira.

Não é diferente quando nós cobramos hoje do 
Ministro – a matéria estava em pauta – as obras da 
BR-425, que interliga Nova Mamoré a Guajará-Mirim 
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e à BR–364. Resultado: estamos fazendo um sorteio e 
dando uma coca litro para quem adivinhar qual a em-
presa que fazia essa obra. Pasmem aqui! Ganharam 
a coca litro. Foi a Delta! Por isso que paralisou a obra. 
E não foi agora, paralisou a obra há seis meses, há 
oito meses. Tem tamanho, e posso até admitir, pode 
ter tamanho não para fazer obras, pode até ter tama-
nho de corrupção, tamanho de coisas erradas. Pegar 
uma obra na região amazônica, quando, na verdade, 
poderiam autorizar ou deixar aquelas empresas que 
vivem naquele Estado a ganhar uns trocados. Na licita-
ção, colocaram praticamente 30% mais baixo. Depois, 
buscam, dentro dos ministérios, o jeitinho brasileiro de 
supervalorizar essa mesma obra. 

Essas pessoas têm que ser punidas! Essas pesso-
as têm que ser responsabilizadas! Essas pessoas têm 
que ser banidas do setor público, de qualquer obra que 
seja feita pela União, pelo Estado ou pelo Município! 

Está lá o povo de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim 
com a rodovia 425 que é só buraco. A empresa, aos 
pedaços, parou no meio do caminho. E quem paga o 
prejuízo para a população do meu Estado? Ninguém. 
Mas é a Delta, é essa empresa que comprou tantos 
políticos. E comprou políticos de tudo quanto é partido. 
Você escolhe, quais partidos vocês acham? Esperem, 
vamos ver.

Eu espero que essa CPMI, pelo menos, dê nome 
aos bois e não fique, de maneira alguma, dentro de 
quatro paredes. Porque é isso que a sociedade inteira 
nos cobra. E cabe a nós, Senadora Ana Amélia, mes-
mo estando fora da CPMI. Eu até solicitei do meu Líder 
fazer parte da Comissão. A senhora também solicitou. 
Mas, infelizmente, somos minoria. O que queremos é 
que a verdade perpetue, que a seriedade continue, 
que as pessoas que cometeram erro sejam punidas. 
Portanto, esperamos que sejam punidas. 

Mas, infelizmente, povo de Rondônia, de Guajará-
-Mirim, de Nova Mamoré: a empresa que pegou a obra 
e parou no meio do caminho, infelizmente, é a Delta. 
Num trecho da 429 também não foi diferente. 

No Estado de Rondônia, o prejuízo é muito gran-
de. Mas o Ministro garantiu que está cancelando esse 
contrato e está convocando um novo processo licita-
tório, mas vai tentar colocar a segunda colocada para 
dar a ordem de serviço. Esperamos que ainda na seca 
possam ser retomadas essas obras tão importantes 
para aquela região do nosso Estado de Rondônia.

Mas tive motivo para uma grande preocupação 
hoje, nossa amiga Presidente Ana Amélia, no que res-
peito à duplicação no centro de Ji-Paraná.

Ji-Paraná é o coração do Estado de Rondônia, 
fica no meio do Estado de Rondônia. É a BR–364 que 
corta a nossa cidade em duas, como também o rio 

Machado corta. Quando foi construída a ponte em Ji-
-Paraná no ano passado, ano retrasado, a população 
teve prejuízo. Por quê? Porque o anel viário não exis-
tia. Nós construímos a ponte do anel viário, falta o Go-
verno do Estado fazer o aterro. Eu cobrei isso hoje do 
Ministro, e ele disse, nessa reunião da Comissão, que 
já havia concluído a licitação. Portanto, nos próximos 
dias, a população de Ji-Paraná já vai ter a ordem de 
serviço para começar a duplicação no centro da cidade. 

Eu pedi ao Ministro que só desse a ordem de 
serviço, só autorizasse o início das obras dentro de 
Ji-Paraná após a liberação do anel viário. O Estado 
investiu mais de R$ 20 milhões de recursos próprios; 
a ponte foi entregue em dezembro de 2010; mas até 
ontem ainda não se podia trafegar por ela porque o 
Governo do Estado ainda não tinha feito o aterro. 

Mas o que aconteceu, Presidente? O Governo do 
Estado perdeu R$ 12 milhões do DNIT, do Ministério 
dos Transportes, que eram para o aterro e para fazer 
parte da pavimentação do anel viário. 

Olha meu povo, especialmente de Ji-Paraná: 
agora começa a duplicação no centro da cidade de 
Ji-Paraná. Teremos viaduto, rodovia marginal da BR, 
o trânsito vai estagnar, e nós precisamos tirar urgente-
mente o movimento pesado. São mais de 1,5 mil carre-
tas por dia que têm de sair pelo anel viário, sob pena 
de Ji-Paraná ficar intransitável, e os dois lados, quem 
trabalha de um lado e quem trabalha do outro, não 
terem como recuperar o prejuízo que isso vai causar. 

Nós cobramos isso e esperamos que o Governo 
do Estado possa concluir o anel viário, mesmo sendo 
de terra, com chão cascalhado, e liberar o tráfego por 
lá. E aqui, ao mesmo tempo, estou cobrando desta tri-
buna que o Governo do Estado anteceda esse trabalho 
e possa contribuir e ajudar.

Outro ponto colocado em pauta nessa reunião 
foi a preocupação que nos causa o Baixo Madeira. 
Alguém pode perguntar: “Mas o que tem que a ver o 
Baixo Madeira com o Ministério dos Transportes?” Tem 
tudo a ver, porque nós temos lá departamento que cui-
da da navegação, do assoreamento e que pode fazer 
os portos para que as pessoas possam utilizá-los. É o 
caso dos nossos Distritos de Calama e de São Carlos.

A comunidade ribeirinha, Sr. Presidente, mandou-
-me documento mostrando, com fotografias coloridas, 
as erosões que estão ocorrendo no rio Madeira. Parte 
do barracão da Igreja Católica lá de Calama, uma cons-
trução praticamente de 80 anos, já foi abaixo, porque 
a erosão a acabou consumindo, e até agora nada foi 
feito. Ao mesmo tempo, não é diferente em São Carlos. 
A erosão já está comendo parte do próprio distrito – e 
são dois distritos da nossa capital, Porto Velho.
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A nossa preocupação é que nós temos as usinas 
do Madeira e essas usinas vão gerar energia. Então, 
o Prefeito de Porto Velho, com o Ministério dos Trans-
portes, devia ter colocado junto como compensação, 
uma vez que a execução não é do Estado, é obrigação 
do Ministério dos Transportes. É o Ibama que libera os 
recursos que precisam ser investidos para que essas 
pessoas não sejam prejudicadas com a continuação 
do desmoronamento nas barrancas dos rios, com o 
assoreando dos rios nesses locais tão difíceis.

Nós cobramos aqui. A comunidade nos cobra. Eu 
sempre fui um grande defensor das comunidades ribei-
rinhas e não abro mão dessa condição. Vou continuar 
defendendo o Baixo Madeira, o Alto Madeira, o Gua-
poré e seus afluentes, enfim, todos os lugares em que 
essas pessoas sofridas buscam alternativas melhores.

E uma das preocupações de que expressei hoje, 
nessa reunião da Comissão de Infraestrutura, Srª 
Senadora e Presidente desta sessão, foi também a 
questão da ferrovia. Eu ouvi a discussão da ferrovia 
que vai interligar Lucas do Rio Verde com Vilhena. E 
eu já dizia, numa audiência pública, quando Governa-
dor, na cidade de Vilhena, que essa ferrovia, que vai 
interligar Vilhena a Lucas do Rio Verde, vai servir para 
levar nada a lugar nenhum. 

Alguém vai dizer: “Mas esse Senador é louco!” 
Não; não sou louco, tenho conhecimento de causa. O 
nosso Estado, a cidade de Vilhena, Cerejeira, Chu-
pinguaia, que é um grande pólo de produtor de soja, 
juntamente com Comodoro, que está a 100km; Campo 
de Júlio, a 160, 180km, toda essa produção de soja do 
nosso ex-Governador Blairo Maggi, atual Senador e 
parceiro, do Júlio Campos, todos produtores de soja, 
passa por Vilhena, chegando a Porto Velho, pelo rio 
Madeira, indo para Itacoatiara para, depois, mandar 
para China e para outros países. E aí se constrói, se 
dá prioridade à construção de uma ferrovia, Srª Pre-
sidente, de Lucas de Rio Verde para Vilhena, quando, 
na verdade, você não vai levar nada de Vilhena para 
Lucas de Rio Verde. Quando você não vai trazer nada 
de Lucas de Rio Verde para Vilhena, ou seja, nem de 
um lado, nem de outro. São milhões de reais, que po-
deriam ser investidos em outras áreas, mas que, infe-
lizmente, serão investidos numa...

É importante? É importante, mas importante para 
o futuro. É importante depois que estiver pronta a fer-
rovia de Sapezal até Porto Velho; aí sim é importante 
interligar com Lucas de Rio Verde. Mas agora não! A 
produção daquela grande região vem toda para Porto 
Velho, vem toda para o Estado de Rondônia, desce 
toda para Itacoatiara. E lá, no porto... Porto Velho está 
preparado para isso. E não é só a Maggi, não; são ou-

tras empresas que estão lá também comprando essa 
produção agrícola.

E, ouvi políticos, no passado, que estiveram no 
nosso Estado, Srª Presidente, fazendo discurso, fazen-
do audiência pública, colocando para o povo de Vilhena 
que, num passe de mágica, você muda o céu com a ter-
ra. Como se, num passe de mágica, você tira o Oceano 
Atlântico e bota lá dentro o nosso Brasil inteiro, como 
se lá o mar virasse terra e a terra virasse mar. Isso só 
quem faz é Deus; o ser humano não faz. Desculpa-me a 
expressão, mas eu digo a palavra curta e franca, é muita 
burrice! Se perpetuar um projeto como esse, interligan-
do com Vilhena – e não sou contra o projeto não, sou 
a favor do projeto –, mas pergunto: o que é que vamos 
tirar de Vilhena para Lucas de Rio de Verde ou para ou-
tras ferrovias do Brasil afora? Não vamos levar nada. E 
o pouco que levar vai tirar dos caminhoneiros que hoje 
trafega com o retorno das mercadorias, como alimen-
tos, açúcar, farinha e outros produtos industrializados 
para serem consumidos em nosso Estado. No retorno, 
leva madeira ou alguma coisa parecida.

E, ao mesmo tempo, se nós invertermos...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) se 
nós colocarmos, Srª Presidente, esse projeto de Co-
modoro, Sapezal, interligando com Vilhena, passando 
por Pimenta Bueno, passando por Cacoal, passando 
por Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto, Jaru, 
Ariquemes e Porto Velho, nós vamos diminuir o tráfe-
go pesado que tem hoje na BR-364, evitando, assim, 
acidentes, tirando esse tráfego pesado que acaba 
atrapalhando o dia a dia de quem mora no Estado de 
Rondônia. Não somos contra esse produto que passa 
em nossas rodovias, mas todo mundo sabe que o que 
fica para o Estado é muito pouco. Mas nós somos a 
favor do progresso e da integração entre os Estados.

Então, portanto, lá eu recomendei ao Ministro 
Paulo Sérgio, lá eu recomendei ao Presidente da Va-
lec e ao Diretor do Dnit, ao General, que nós precisá-
vamos inverter, urgentemente – urgentemente! – esse 
projeto; inverter urgentemente a dinâmica que estão 
dando para a execução desse projeto...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) para 
que nós possamos...

Mais dois minutinhos e nós concluímos, Srª Pre-
sidente.

Para que a gente possa, Srª Presidente, inverter, 
e essa ferrovia, que venha até Lucas do Rio Verde, e, 
dali, seja dada prioridade para Sapezal, Comodoro, Vi-
lhena, interligando e levando a produção agrícola até 
Porto Velho. E aí, sim, aproveita o retorno da ferrovia, 
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trazendo os fertilizantes que vêm de outros países, 
subindo o rio Madeira; aproveita para trazer da fábrica 
esmagadora, que tem em Itacoatiara, para poder for-
talecer a produção de suínos e aves no nosso Estado, 
e que também possa aproveitar o Polo Industrial de 
Manaus, de geladeiras, televisores, aparelhos eletrôni-
cos; que venham até Vilhena, e que Vilhena seja como 
um sistema modal para poder passar isso dos trens 
para os caminhões e transportar para o resto do País.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Então, é isso 
que nós temos que buscar. O dinheiro que tem para ser 
investido no Pais é muito curto. Os recursos, como se diz, 
são pequenos, porque a todo momento se fala que não 
tem recurso para a segurança pública, não tem recurso 
para a saúde, não tem recurso para isso, não tem recurso 
para aquilo. E o pouco que tem, tem que ser bem aplicado.

Portanto, quero aqui, desta tribuna, recomendar 
mais uma vez que esse projeto seja concluído, sim, mas 
dando prioridade para onde tem o que levar. Nessa mu-
dança que eu solicito aqui, com certeza, esses quatro 
milhões de toneladas ou cinco milhões de toneladas de 
soja, de milho que saem do Mato Grosso, indo para Chi-
na, via Rondônia, com certeza vão diminuir o sofrimento 
do povo do nosso Estado; a BR vai agüentar muito mais. 
Se continuar da maneira como está, daqui a pouco, como 
dias atrás, o Estado ficará novamente ilhado, interditado, 
não se conseguindo sequer chegar a Porto Velho como 
quando caiu uma barreira no meio do caminho.

Por isso quero aqui, Srª Presidente, agradecer a 
compreensão de V. Exª por ter me dado uns minutos 
a mais para eu poder concluir esse discurso.

É importante lembrar que nós queremos e busca-
mos a duplicação da BR dentro de Ji-Paraná. Queremos 
os viadutos, queremos a duplicação das marginais, mas 
primeiro precisamos que o Dnit, junto com o Governo do 
Estado, conclua o anel viário de Ji-Paraná, e que esses 
recursos que o Estado perdeu, esses R$12 milhões, sejam 
compensados de qualquer outra maneira. Que não se dê 
uma ordem de serviço sem antes concluir o anel viário.

V. Exª terá a oportunidade de estar lá comigo, no 
dia 25, e mostrarei a V. Exª a importância que tem aquele 
anel viário, de 10km, desafogando o centro da cidade e 
facilitando a vida. Há um rio que divide a cidade. Ago-
ra, vamos ter uma BR para dividi-la. Uma cidade que é 
divida em duas, hoje, vai virar uma cidade dividida em 
quatro, amanhã. Então, precisamos urgentemente. Não 
é por causa disso que não vamos fazer a obra. Que-
remos a obra sim! Não vamos desperdiçá-la! Isso vai 
embelezar Ji-Paraná. Vai ficar bonito, vai ficar melhor. 
Mas, para isso, precisamos tirar o movimento pesado 
com esse anel viário, facilitando a vida de todo o mundo. 

Portanto, deixo o meu abraço. Agradeço cari-
nhosamente a compreensão de V. Exª e dos demais 
pares desta Casa, colocando-me à disposição para 
que possamos juntos fazer uma Rondônia e um Brasil 
cada vez melhores.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Senador Ivo Cassol, o tema que V. Exª abor-
da – e endosso toda essa abordagem – mostra que 
a qualidade de um gestor público se dá, na escassez 
dos recursos, pela forma como ele estabelece as prio-
ridades. As prioridades têm de ser de acordo com a 
urgência, a necessidade, a viabilidade e, mais, com a 
capacidade financeira de executar o projeto. A abor-
dagem foi com lógica e exatamente cobrando a prio-
ridade correta para beneficiar a população não só de 
Rondônia, mas de todo o Mato Grosso.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Se V. 
Exª permitir, gostaria de complementar o seu aparte.

Tenho a experiência de dois mandatos de prefeito, 
de dois mandatos de governador. Peguei um Estado 
falido, arrebentado, estuprado, cujo povo nem tinha o 
direito de reclamar, porque, infelizmente, os políticos, 
ainda por cima, deixaram uma dívida imensa, e pude 
devolver a credibilidade e a infra-estrutura necessária 
para poder crescer e desenvolver.

E aprendi com o meu pai, meu suplente, que 
assumiu aqui a cadeira no ano passado por quatro 
meses, Reditário Cassol: “com pouco se faz muito”. E 
é isso que a gente tem que buscar nessas pessoas, 
nessas autoridades responsáveis pelo nosso Brasil, 
pelos nossos Estados.

Eu conheço políticos, Srª Presidente, que a se-
nhora pode dar um caminhão de dinheiro e eles só fa-
zem besteira. Mas eu conheço outros gestores, igual 
a minha pessoa, que, com pouco, conseguem fazer 
muito. E é com essas pessoas que a gente busca via-
bilizar e desenvolver o País.

Então, são situações em que, muitas vezes, as 
pessoas pensam que o Senador Ivo Cassol é duro, é 
forte, é truculento. Não é; é porque eu falo com conhe-
cimento de causa. Mas, com conhecimento de causa, 
nós não podemos errar. E, infelizmente, no meio po-
lítico, a gente erra, erra e vê as pessoas errando e a 
gente, muitas vezes, não tem direito nem de reclamar.

Mas eu quero dizer ao povo brasileiro que não 
deixe passar os erros despercebidos. Denunciem, 
apertem, porque assim nós vamos, cada vez mais, dar 
condições de capacitar técnicos, pessoas competentes 
e com interesse público. E quem ganha com isso é o 
Brasil, é o povo do nosso País.

Obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigado, Senador. 

Cumprimento o Senador Ivo Cassol pelo pro-
nunciamento e pelo tema que trouxe à tribuna nes-
ta tarde.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 390, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – MDIC, as seguintes informações 
sobre a implementação de um pólo naval no Estado 
do Amazonas, de acordo com as normas vigentes de 
concessão de benefícios para as indústrias brasileira 
que se instalarem na Zona Franca de Manaus – ZFM:

1. Qual é a política nacional prevista para ampliar, 
fomentar e implementar pólos navais no Brasil 
e, especialmente, no estado do Amazonas no 
quadriênio 2011-2014?

2. Já foram realizados investimentos nesse setor? Se 
sim, quando e qual foi o montante investido? Há 
previsão de mais investimentos nesse setor?

3. Foram realizados estudos sobre a viabilidade eco-
nômica do setor naval no Brasil? Se sim, solici-
tam-se tais estudos.

4. É viável um Processo Produtivo Básico – PPB para 
o setor naval no Estado do Amazonas, para que 
possa usufruir dos benefícios fiscais da Zona 
Franca de Manaus?

Justificação

A implementação de um pólo naval com uma 
conformação industrial, ou seja, nos moldes organi-
zacionais das grandes multinacionais instaladas na 
Zona Franca de Manaus é um dos grandes objetivos 
econômicos da região, em razão da existência ainda 
incipiente de estaleiros produtores de embarcações, 
da clara vocação e cultura do Estado, que propicia o 
desenvolvimento desse setor e a busca por novas al-
ternativas econômicas que possam ir além da Zona 
Franca de Manaus – ZFM.

Historicamente o Amazonas tem essa tendência 
nata para a produção de embarcações muito em razão 
das características geográficas do estado que é todo 
cortado por rios, caracterizando-se como as verda-
deiras estradas capazes de interligar as comunidades 
ribeirinhas às grandes cidades.

Há, ainda, diversos relatos de índios da tribo 
Mura, tribo indígena guerreira muito conhecida pela 
sua crueldade e força física, de quando percorriam os 
rios Solimões, Purus, Negro e Madeira a remo.

Por essa tradição dos povos que vivem na Ama-
zônia é possível observar a grande capacidade para a 
construção de embarcações e motores mais propícios 
as intempéries do clima equatorial e das especificida-
des desses rios que cortam os estados do norte do 
Brasil, tendo uma natural capacidade de formação de 
mão de obra especializada no setor.

É óbvio que a navegação é de extrema importân-
cia para a região norte do país, a qual representa qua-
se a metade do território brasileiro e que ao longo dos 
séculos teve no meio de transporte fluvial a forma de 
transportar as pessoas e ribeirinhos da região, ligando 
o interior às grandes capitais além de ser essencial-
mente o transporte utilizado para escoar alimentos e 
produção industrial.

Nesse mesmo sentido já ressaltava o grande his-
toriador do Amazonas, Samuel Benchimol, em sua obra 
Navegação e Transporte da Amazônia, em que asseve-
ra a influência do transporte fluvial no desenvolvimento 
do Amazonas, reforçando que o ciclo da borracha foi 
fundamental para os investimentos na construção de 
infra-estrutura de portos e na compra de embarcações 
que partindo de Belém e Manaus, percorriam quase to-
dos os rios da região, viabilizando a produção regional.

Atualmente, pode-se falar na importância da cha-
mada hidrovia do Madeira por onde se escoa a pro-
dução de soja cultivada no Estado do Mato Grosso e 
que é exportada por meio de navios de grande porte 
que, durante seu trajeto, passa pelo Estado do Ama-
zonas. Por essa via, se transporta atualmente cerca 
de quatrocentas mil (400.000) carretas por ano. É, en-
fim, uma estrada por onde trafega mais de mil e cem 
(1.100) caminhões, por dia.

Válido ainda mencionar que é por meio do trans-
porte fluvial que chegam grande parte dos insumos 
utilizados pela Zona Franca de Manaus que hoje ,em 
termos reais, são responsáveis por 60% de tudo o que 
é utilizado pelas indústrias locais.

Fica evidente diante desse quadro que há total 
viabilidade técnica e financeira para criação, instala-
ção e fomento do pólo naval no Estado do Amazonas, 
mais especificamente em Manaus.

Apesar disso, o que se vê atualmente é um setor 
que se divide em duas formas de produção de embar-
cações, a formal e a informal, onde os estaleiros formais 
constroem embarcações de todos os portes e calados 
quase que exclusivamente em aço, alumínio e fibra, 
tendo como diferencial a infraestrutura que possuem 
para agregar valor ao que produzem.
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A indústria naval formal na Amazônia, por uma 
necessidade de mercado, conseguiu agregar a sua 
produção uma adequação das tecnologias utilizadas, 
da mão-de-obra e do meio ambiente, sendo promisso-
ra a sua participação no mercado da construção tanto 
de embarcações de transporte quanto de transporte 
de cargas e de turismo.

Já os estaleiros informais que constroem duas 
embarcações de forma mais artesanal, tendo como 
principal insumo a madeira. Possuem, porém, especial 
habilidade na construção das embarcações artesanais 
com notório reconhecimento internacional, a qual está 
mais voltada também para o reparo e manutenção de 
embarcações e, por isso, pode ser considerada uma 
das maiores do Brasil.

Somente para se ter uma idéia do tamanho e po-
tencial deste setor no Estado, atualmente, a Indústria 
Naval do Amazonas emprega nove mil pessoas e con-
ta com cerca de 40 estaleiros de pequeno porte e uma 
frota regional estimada em 50 mil embarcações, geran-
do anualmente um faturamento de R$ 1 bilhão por ano.

E, com investimentos de forma organizada e con-
centrada, como se faz na formação de pólos industriais 
de alta tecnologia, estima-se que em dez anos essa 
indústria possa aumentar o seu faturamento para R$ 
20 bilhões, empregando mais de 30 mil pessoas, do-
brando o número de estaleiros.

Portanto, o setor naval para o Estado do Amazo-
nas além de ser uma necessidade local é uma nova 
alternativa econômica para a Amazônia e para o Brasil 
porque trará desenvolvimento social para a população.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa para decisão)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – 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 391, DE 2012

Requerimento de voto de pesar.

Requeiro, de acordo com as tradições da Casa, 
voto de pesar pelo falecimento do Desembargador 
Aloísio de Abreu Lima.

Inserção em ata de voto de profundo pesar.
Apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Senador 
Antonio Carlos Valadares.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei 
do Senado nº 576, de 2011, com o Projeto de Lei do 
Senado nº 107, de 2012, tendo em vista regularem a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2012. – Sena-
dor Mário Couto.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2012

Requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado de Relações Exteriores 
sobre as ações do governo boliviano contra 
brasileiros residentes na Bolívia.

Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do 
Regimento Interno, combinado com o disposto no 
art. 50, § 2º da Constituição Federal, que sejam so-
licitadas ao Exmo. Senhor Ministro de Estado de 
Relações Exteriores as seguintes informações so-
bre as ações do governo boliviano contra brasileiros 
residentes em território boliviano, na região de fron-
teira com o Brasil:

1) Qual é a posição oficial do governo boliviano so-
bre o conflito? 

2) Quais são as medidas que estão sendo adotadas 
pelo governo brasileiro para defender os agricul-
tores, seringueiros, castanheiros e comerciantes 
brasileiros que são alvo de violência e ameaças 
no território boliviano? 

Justificação

A situação dos brasileiros que residem na região 
fronteiriça da Bolívia com o Brasil tem se agravado nos 
últimos anos. Desde 2010 o governo boliviano iniciou 
o processo de expulsão de brasileiros que moram, tra-
balham e produzem nesta região.

Em abril, deste ano, foi feita uma operação mi-
litar para aterrorizar os brasileiros com a intenção de 
expulsar os nossos compatriotas do país vizinho. As 
informações que temos são de que a violência utili-
zada chegou ao ponto de atear fogo em residências 
e animais.
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Na cidade boliviana de Cobija, capital de Pando, 
no dia 27, último, saquearam uma loja de brasileiros 
que desenvolviam legalmente atividade comercial há 
mais de seis anos, inclusive gerando mais de 70 em-
pregos diretos aos bolivianos.

A situação em que se encontram estes brasilei-
ros merece toda a atenção do Governo Federal e dos 
senadores. As indagações que fazemos por intermédio 
do presente requerimento são fundamentais para o 
esclarecimento desta casa sobre os desdobramentos 
deste grave conflito. 

Sala de Reuniões, – Senador Jorge Viana.

(À Mesa para decisão)

 
REQUERIMENTO Nº 394, DE 2012

Requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro-Chefe de Gabinete de Segurança 
Institucional sobre as ações do governo 
boliviano contra brasileiros residentes na 
Bolívia.

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-Chefe de Gabinete de Se-
gurança Institucional as seguintes informações sobre 
as ações do governo boliviano contra brasileiros resi-
dentes em território boliviano, na região de fronteira 
com o Brasil:

1) Qual é a posição oficial do governo boliviano so-
bre o conflito? 

2) Quais são as medidas que estão sendo adotadas 
pelo governo brasileiro para defender os agricul-
tores, seringueiros, castanheiros e comerciantes 
brasileiros que são alvo de violência e ameaças 
no território boliviano? 

Justificação

A situação dos brasileiros, agricultores, serin-
gueiros, castanheiros e comerciantes que residem na 
região fronteiriça da Bolívia com o Brasil tem se agra-
vado nos últimos anos. Desde 2010 o governo bolivia-
no iniciou o processo de expulsão de brasileiros que 
moram, trabalham e produzem nesta região.

Em abril, deste ano, foi feita uma operação mi-
litar para aterrorizar os brasileiros com a intenção de 
expulsar os nossos compatriotas do país vizinho. As 
informações que temos são de que a violência utili-
zada chegou ao ponto de atear fogo em residências 
e animais.

Na cidade boliviana de Cobija, capital de Pando, 
no dia 27, último, saquearam uma loja de brasileiros 

que desenvolviam legalmente atividade comercial há 
mais de seis anos, inclusive gerando mais de 70 em-
pregos diretos aos bolivianos.

A situação em que se encontram estes brasilei-
ros merece toda a atenção do Governo Federal e dos 
senadores. As indagações que fazemos por intermédio 
do presente requerimento são fundamentais para o 
esclarecimento desta casa sobre os desdobramentos 
deste grave conflito. 

Sala de Reuniões, – Senador Jorge Viana.

(À Mesa para decisão)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

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

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 130, DE 2012

Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973, para limitar a jornada de tra-
balho dos empregados rurais, a quarenta 
horas semanais, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 

1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º A jornada de trabalho rural será 
de 40 (quarenta) horas semanais e de 8 (oito) 
horas diárias.

§ 1º Em qualquer trabalho contínuo de 
duração superior a seis horas, será obrigató-
ria a concessão de um intervalo para repouso 
ou alimentação de, no mínimo, uma hora, ob-
servados os usos e costumes da região, não 
se computando este intervalo na duração do 
trabalho.

§ 2º Entre duas jornadas de trabalho ha-
verá um período mínimo de doze horas con-
secutivas para descanso.

§ 3º Nas atividades rurais extenuantes 
e desgastantes o horário de trabalho ob-
servará limites entre 30 (trinta) e 35 (trinta 
e cinco) horas semanais, na forma da regu-
lamentação do Ministério do Trabalho e do 
Emprego. (NR).” 

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

Recentemente, os trabalhadores rurais realizaram 
mobilização nacional para debater diversos problemas 
que afetam a regulamentação do trabalho rural no Bra-
sil, estabelecendo uma pauta de reivindicações. O ob-
jetivo é tornar efetivos e eficazes os direitos no âmbito 
rural. Embora a Constituição Federal tenha instituído 
uma igualdade formal entre empregados urbanos e 
rurais, na prática, o contexto em que se realiza esse 
tipo de trabalho cria uma série de dificuldades para 
levar direitos e garantias mínimas aos trabalhadores 
da agropecuária.

Um dos problemas apontados diz respeito à jor-
nada de trabalho. No meio rural praticamente não há 
controle sobre o número de horas trabalhadas, com 
milhares ou milhões de trabalhadores cumprindo jor-
nadas do nascer ao pôr do sol. Esse fato é mais grave 
se considerarmos a exposição à natureza a que estão 
sujeitos esses empregados.

A situação é tão grave que, muitas vezes, é difícil 
separar as condições normais de trabalho daquelas 
classificadas como análogas à de escravo. E tudo fica 
ainda mais precário e degradante com a falta de sin-
dicatos fortes e atuantes na área, que estão, muitas 
vezes, intimidados pela violência no campo, entregues 
a própria sorte, dada a ausência do Estado.

Em síntese, a questão do trabalho rural é com-
plexa e envolve uma série de iniciativas legais, ad-
ministrativas e legislativas. Nossa proposta pretende 
enriquecer o debate sobre o tema, instituindo normas 
sobre a jornada de trabalho no campo. Assim, limita-
-se a jornada semanal a quarenta horas, amplia-se o 
período de descanso interjornadas para doze horas e 
estabelece-se que, nas jornadas extenuantes e des-
gastantes, a carga horária seja de trinta a trinta e cinco 
horas, conforme regulamentação do Poder Executivo.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado. 

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui normas reguladoras do tra-
balho rural.

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

Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração 
superior a seis horas, será obrigatória a concessão de 

um intervalo para repouso ou alimentação observados 
os usos e costumes da região, não se computando este 
intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas 
de trabalho haverá um período mínimo de onze horas 
consecutivas para descanso.
....................................................................................

Brasília, 8 de junho de 1973; 152º da Independên-
cia e 85º da República. – Emílio g. Médici – Júlio Barata.

(Às Comissões de Agricultura e Refor-
ma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 131, DE 2012

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), para 
estabelecer uma valoração diferenciada 
dos bens jurídicos protegidos nos crimes 
de homicídio e lesão corporal simples ou 
qualificada pela violência doméstica, que 
tenham como vítima criança, idoso ou pes-
soa com deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 121.  ..............................................
 ..............................................................
Aumento de pena
§ 4º No homicídio culposo, a pena é au-

mentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta 
de inobservância de regra técnica de profissão, 
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar 
imediato socorro à vítima, não procura diminuir 
as consequências do seu ato, ou foge para evi-
tar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicí-
dio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou 
contra pessoa com deficiência.” (NR)

Art. 2º O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 129.  ..............................................
 ..............................................................
Aumento de pena
§ 7º Aumenta-se a pena de um terço se 

ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121, § 
4º, inclusive se a lesão for praticada sob as 
circunstâncias indicadas pelo § 9º.

 ..............................................................



15506 Sexta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

Violência doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra as-

cendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha 
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agen-
te das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 
(três) anos.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º 
deste artigo, se as circunstâncias são as indi-
cadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena 
em 1/3 (um terço). Aumenta-se em 2/3 (dois 
terços) se, nessas mesmas circunstâncias, a 
vítima é pessoa menor de 14 (quatorze) ou 
maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com 
deficiência.” (NR)

Art. 3º Fica revogado o § 11 do art. 129 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto busca corrigir distorções na 
valoração de bens jurídicos protegidos pelo Código 
Penal, que podem ser verificadas na previsão e na 
sistemática de aplicação de penas para os crimes de 
homicídio e lesão corporal, quando as vítimas são me-
nores de quatorze anos, maiores de sessenta anos, 
ou pessoas com deficiência.

O § 4º do art. 121 prevê que o homicídio doloso pra-
ticado contra pessoa menor de quatorze anos ou maior 
de sessenta anos tem sua pena aumentada de 1/3 (um 
terço). O mesmo se dá para o crime de lesão corporal, 
por força do § 7º do art. 129. O que justifica essa causa 
de aumento de pena é a condição de maior vulnerabili-
dade física ou fisiopsíquica das crianças e dos idosos.

Em 2004, a Lei nº 10.886 veio reprimir, com maior 
rigor, os casos de violência doméstica. A alteração 
também teve por objetivo dar cumprimento à Conven-
ção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher – a chamada Convenção 
de Belém do Pará, promulgada pelo Brasil em agosto 
de 1996. Com essa lei, criou-se uma forma especial 
de lesão corporal qualificada, não pelo seu resultado 
como ocorre nos §§ 1º a 3º, mas sim pelo contexto em 
que foi praticada, qual seja o das relações domésti-
cas, de coabitação ou de hospitalidade (§ 9º). Criou-
-se, ainda, uma causa especial de aumento de pena, 
em um terço, para os casos de lesão corporal grave, 
gravíssima ou seguida de morte, se praticadas nesse 
contexto de violência doméstica (§ 10).

A primeira distorção que o presente projeto bus-
ca equacionar surge da sistemática que a lei de 2004 
adotou para tornar mais rigorosa a punição da violên-
cia doméstica: ao estabelecer, no § 10, uma causa de 
aumento de pena, impediu que a violência doméstica 
grave, gravíssima ou que resulte em morte, praticada 
contra criança ou idoso, fosse apenada de forma mais 
severa que o mesmo crime praticado contra outra pes-
soa. Isso porque o parágrafo único do art. 68 do Código 
Penal impede a aplicação simultânea de duas causas 
de aumento de pena. Restou esvaziada, portanto, em 
parte, a diferenciação e a especificação do bem jurí-
dico que haviam sido fixadas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e pelo Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741/03) no âmbito do § 4º do art. 121 
e do § 7º do art. 129, referidos acima. Em outras pala-
vras, a lesão corporal que tenha como vítima criança 
ou idoso apenas será mais grave se praticada fora do 
contexto doméstico. Dentro dele, as penas acabam 
sendo as mesmas. Nesse sentido é que propomos a 
alteração do § 10 do art. 129, para restabelecer essa 
diferenciação para o ambiente doméstico.

A segunda distorção decorre das alterações intro-
duzidas pela Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha. Essa lei, que de forma oportuna 
e necessária, criou mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, introduziu o 
§ 11 ao art. 129, para prever que, se a lesão corpo-
ral praticada no contexto doméstico tem como vítima 
pessoa com deficiência, a pena deve ser aumentada 
em um terço. Trata-se, portanto, de uma causa de au-
mento de pena nova e adequada. O problema, mais 
uma vez, é que a sistemática adotada só viabiliza sua 
aplicação às lesões corporais leves, mas não às gra-
ves, gravíssimas e às que tenham como resultado a 
morte da vítima. Propomos, portanto, que a proteção 
da pessoa com deficiência seja incluída no próprio § 
10, ao lado da proteção conferida à pessoa menor de 
quatorze e à maior de sessenta anos.

A terceira e última distorção está na ausência da 
pessoa com deficiência entre os sujeitos que podem 
ensejar a causa de aumento de pena para o homicídio 
doloso e a lesão corporal dolosa (art. 121, § 4º, e art. 129, 
§ 7º). Não se justifica que a lesão praticada no contexto 
de violência doméstica contra a pessoa com deficiência 
enseje o aumento de pena, mas que se praticada fora 
desse contexto não seja apenada com o mesmo rigor. 
Daí a alteração que propomos para o § 4º do art. 121.

É com o propósito de conferir uma valoração 
justa, proporcional e equilibrada dos bens jurídicos 
protegidos pela tutela penal, e a fim de evitar as dis-
crepâncias evidentes que atualmente existem na pro-
teção dos interesses de criança, idosos e pessoas 
com deficiência, que solicitamos o apoio dos nobres 
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senhores e senhoras parlamentares para a aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:
....................................................................................

PARTE GERAL

....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Aplicação da Pena

....................................................................................

Cálculo da pena
Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se 

ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravan-
tes; por último, as causas de diminuição e de aumento. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. No concurso de causas de au-
mento ou de diminuição previstas na parte especial, 
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só 
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais 
aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
....................................................................................

 PARTE ESPECIAL

 TÍTULO I 
 Dos Crimes Contra a Pessoa

 CAPÍTULO I 
 Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio simples
Art 121. Matar algúem:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

....................................................................................

Aumento de pena
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada 

de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservân-
cia de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se 
o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, 
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou 
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o 

homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (qua-
torze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada 
pela Lei nº 10.741, de 2003)
....................................................................................

 CAPÍTULO II 
 Das Lesões Corporais

 Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 

saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I – Incapacidade para as ocupações habituais, 

por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro, sentido 

ou função;
IV – aceleração de parto:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° Se resulta:
I – Incapacidade permanente para o trabalho;
II – enfermidade incuravel;
III – perda ou inutilização do membro, sentido 

ou função;
IV – deformidade permanente;
V – aborto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias eviden-

ciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu 
o risco de produzí-lo:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Diminuição de pena
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral ou sob o do-
mínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço.

Substituição da pena
§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode 

ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de 
duzentos mil réis a dois contos de réis:

I – se ocorre qualquer das hipóteses do pará-
grafo anterior;

II – se as lesões são recíprocas.

Lesão corporal culposa
§ 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, 

de 1965)
Pena – detenção, de dois meses a um ano.
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Aumento de pena
§ 7° No caso de lesão culposa, aumenta-se a 

pena de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses 
do art. 121, § 4°.

§ 7º  Aumenta-se a pena de um terço, se ocor-
rer qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º. (Redação 
dada pela Lei nº 8.069, de 1990)

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º 
do art. 121.(Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, 
de 2004)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascenden-
te, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, pre-
valecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela 
Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste 
artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o 
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). 
(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena 
será aumentada de um terço se o crime for cometido 
contra pessoa portadora de deficiência. (Incluído pela 
Lei nº 11.340, de 2006)
....................................................................................

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,f aço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 263. O Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

1) Art. 121  .........................................................
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada 

de um terço, se o crime resulta de inobservância de re-
gra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente 
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para 
evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a 
pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado 
contra pessoa menor de catorze anos. 

2) Art. 129.  ........................................................  
§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer 

qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º. 
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 

5º do art. 121. 
....................................................................................

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

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

Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
....................................................................................

“Art. 121.  ...........................................................
....................................................................................

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada 
de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservân-
cia de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se 
o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, 
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou 
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o 
homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (qua-
torze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
..........................................................................” (NR)

LEI No 10.886, DE 17 DE JUNHO DE 2004

Acrescenta parágrafos ao art. 129 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, criando o tipo espe-
cial denominado “Violência Doméstica”.

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

 Art. 1o O art. 129 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 9o e 10:

“Art. 129.  ...........................................................
....................................................................................

Violência Doméstica
§ 9o Se a lesão for praticada contra ascenden-

te, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, pre-
valecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste 

artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o 
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).” 
(NR)

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

 Brasília, 17 de junho de 2004; 183o da Indepen-
dência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Márcio Thomaz Basto.
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LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006

Cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal; e dá outras providências.

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

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 129.  ...........................................................  
§ 9o Se a lesão for praticada contra ascenden-

te, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, pre-
valecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
....................................................................................  

§ 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, 
a pena será aumentada de um terço se o cri-
me for cometido contra pessoa portadora de 
deficiência.” (NR)

....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 132, DE 2012

Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para assegurar que a parte do orça-
mento da Seguridade Social formada pela 
contribuição das empresas e dos trabalha-
dores seja utilizada apenas para pagar os 
benefícios de caráter contributivo da Pre-
vidência Social. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O arts. 11 e 18 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes al-
terações, renumerando-se o parágrafo único do artigo 
11 como § 1º:

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
§ 2º Fica vedada a utilização do montante 

do orçamento da Seguridade Social constituí-
do pela arrecadação das contribuições referi-
das nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ deste artigo para o 
pagamento de ações de Saúde e Assistência 
Social, bem como:

a) do benefício de que trata o art. 18, in-
ciso I, alínea b, da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, pago a segurados especial nos termos 
do art. 11, inciso VII da mesma lei;

b) do benefício de que trata o art. 18, 
inciso I, alínea f, da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991;

c) do benefício de que trata o art. 18, 
inciso II, alínea b da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991;

d) do benefício de que trata o art. 20 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.” (NR)

“Art. 18. Os recursos da Seguridade So-
cial referidos na alínea d do §1º do art. 11 desta 
Lei poderão contribuir, a partir do exercício de 
1992, para o financiamento das despesas com 
pessoal e administração geral apenas do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social-INSS.” (NR)

Art. 2º Ficam revogados os incisos I, II, III e IV do 
art. 17 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Conforme o art. 195 da Constituição, a Segu-
ridade Social é financiada por toda a sociedade, em 
especial por contribuições sociais que incidem sobre 
a folha de pagamento dos trabalhadores. No entanto, 
o art. 167, inciso XI, da Carta Magna estabelece uma 
importante vedação quanto à utilização do orçamento 
da Seguridade. Este inciso estabelece que é vedada a 
utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais da folha de salário dos empregadores e dos 
empregados para a realização de despesas distintas 
do pagamento de benefícios do regime geral de pre-
vidência social de que trata o art. 201.

Em outras palavras, a Constituição Federal de-
termina a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições previdenciárias exclusivamente para 
realização das despesas com pagamento dos benefí-
cios previdenciários do Regime Geral da Previdência 
Social. Com isto se busca preservar a saúde do siste-
ma previdenciário brasileiro.
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Note-se que a destinação de tais recursos não é 
para a Seguridade Social, mas apenas para a Previdên-
cia, de forma que esta possa arcar com as despesas de-
correntes dos pagamentos de benefícios previdenciários.

Desviar este dinheiro, além de afrontar o texto 
constitucional, desguarnece a Previdência Social, en-
fraquecendo a Instituição, que é o único ente federal 
que se preocupa com a realização de justiça social.

Infelizmente, quando se trata da repartição de 
recursos para a Seguridade Social, muitos deles são 
indevidamente utilizados para a Saúde e, principal-
mente, para a Assistência Social. Essa inconsistência 
é propositalmente utilizada pelo Governo para fazer 
política pública para outras finalidades. 

O recuo ou a estabilidade do rombo previdenci-
ário é conjuntural, decorrente do processo de formali-
zação da mão de obra. O país esta envelhecendo e os 
gastos previdenciários consequentemente continuam 
a aumentar. Em 2011, segundo dados divulgados pela 
imprensa, só 1 milhão de servidores inativos deixaram 
um déficit de 56 bilhões nos cofres do Tesouro Nacional, 
para 2012 o valor ultrapassará de 61 bilhões. 

Vale ressaltar que a proposta não implica que 
somos contra o pagamento de benefícios sociais para 
a população mais necessitada. O que se pretende é 
assegurar um futuro digno para todos os brasileiros 
que contribuem com a previdência sem, contudo, criar 
dificuldades para os atuais beneficiários. O ideal, nes-
te caso, seria a possibilidade de conceder benefícios 
puramente assistenciais, bancados por outra fonte 
do orçamento e não com os recursos da previdência.

Desse modo, proponho uma alteração da lei de 
organização da Seguridade Social, a Lei nº 8.212, de 
1991, com o objetivo de vedar a utilização indevida de 
recursos para o pagamento de benefícios cuja origem 
não era contributiva, bem como as demais ações de 
Saúde e Assistência Social. Tais setores da Seguridade 
Social são perfeitamente abrigados pelo restante de 
recursos que compõe as receitas da União.

O princípio buscado é o de que benefícios pura-
mente assistenciais devem ser arcados exclusivamen-
te por outras receitas, que não aquelas estabelecidas 
pelo art. 167, inciso XI da Constituição.

Fazemos menção específica a alguns benefícios, 
tais como as aposentadorias rurais por idade. Tais aposen-
tadorias, a olhos pouco atentos, funcionam como justiça 
social aos que trabalharam a vida toda de sol a sol em 
circunstâncias inadequadas. Contudo, trata-se de um be-
nefício de natureza assistencial, mas que é paga por meio 
de contribuições previdenciárias. Isso resultará, contudo, 
em uma bomba-relógio para o modelo de previdência pú-
blica, pois o frágil equilíbrio ainda alcançado pelo sistema 
por meio das contribuições previdenciárias do meio urba-

no pouco vai durar, tamanha é a disposição do governo 
em criar mecanismos de proteção social com o dinheiro 
recolhido pelas folhas de pagamento do trabalho formal.

Inserimos no projeto de lei outros benefícios que, na 
nossa visão, também estariam incluídos na vedação cons-
titucional e que deveriam ser sustentados, exclusivamente, 
por outras receitas, como por exemplo o salário-família, 
o auxílio-reclusão e os benefícios de prestação continu-
ada de que trata a Lei Orgânica da Assistência Social. 

O projeto tem por objetivo levar à discussão a 
preocupante situação da previdência social no nosso 
país e evitar, como o que ocorreu em outros países, a 
inviabilidade do sistema num futuro próximo.

Com esta proposição acreditamos estar contri-
buindo para o verdadeiro equilíbrio das contas da Pre-
vidência Social e que, por isso estou convencido de 
que a iniciativa merecerá o acolhimento e os aperfei-
çoamentos que se fizerem necessários por parte dos 
ilustres membros desta Casa. – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Se-

guridade Social é composto das seguintes receitas: 
I – receitas da União; 
II – receitas das contribuições sociais; 
III – receitas de outras fontes. 
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: 
a) as das empresas, incidentes sobre a remune-

ração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; 
(Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005) 

b) as dos empregadores domésticos; 
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu 

salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei nº 11.196, 
de 2005)

d) as das empresas, incidentes sobre fatura-
mento e lucro; 

e) as incidentes sobre a receita de concursos de 
prognósticos. 
....................................................................................

Art. 17. Para pagamento dos encargos previden-
ciários da União, poderão contribuir os recursos da 
Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo 
único do art. 11 desta Lei, na forma da Lei Orçamen-
tária anual, assegurada a destinação de recursos para 
as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
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I – até 55% (cinqüenta e cinco por cento), em 
1992; 

II – até 45% (quarenta e cinco por cento), em 1993; 
III – até 30% (trinta por cento), em 1994; 
IV – até 10% (dez por cento), a partir de 1995. 

....................................................................................
Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referi-

dos nas alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. 
11 desta Lei poderão contribuir, a partir do exercício de 
1992, para o financiamento das despesas com pessoal 
e administração geral apenas do Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS, do Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica da Previdência Social-INAMPS, da Funda-
ção Legião Brasileira de Assistência-LBA e da Funda-
ção Centro Brasileira para Infância e Adolescência. 
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

....................................................................................

Seção I 
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 
Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada 
pela Lei nº 8.647, de 1993)

I – como empregado: (Redação dada pela Lei nº 
8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urba-
na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive 
como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de tra-
balho temporário, definida em legislação específica, 
presta serviço para atender a necessidade transitó-
ria de substituição de pessoal regular e permanente 
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras 
empresas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e con-
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de carreira estran-
geira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros 
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasilei-
ro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro 
amparado pela legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no 
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou interna-
cionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda 

que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na 
forma da legislação vigente do país do domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con-
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do ca-
pital votante pertença a empresa brasileira de capital 
nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em co-
missão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas 
Federais. (Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993)

h) o exercente de mandato eletivo federal, esta-
dual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio de previdência social ; (Incluída pela Lei nº 
9.506, de 1997)

i) o empregado de organismo oficial internacio-
nal ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência so-
cial; (Incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

j) o exercente de mandato eletivo federal, esta-
dual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 
10.887, de 2004)

II – como empregado doméstico: aquele que 
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou fa-
mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem 
fins lucrativos;

V – como contribuinte individual: (Redação dada 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-
plora atividade agropecuária, a qualquer título, em ca-
ráter permanente ou temporário, em área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 
inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pes-
queira, com auxílio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 des-
te artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-
plora atividade de extração mineral – garimpo, em 
caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)

c) o ministro de confissão religiosa e o membro 
de instituto de vida consagrada, de congregação ou 
de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, 
de 8.1.2002)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do qual o Brasil é mem-
bro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, sal-
vo quando coberto por regime próprio de previdência 
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 
diretor não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, 
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de seu traba-
lho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, associação 
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem 
como o síndico ou administrador eleito para exercer 
atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

g) quem presta serviço de natureza urbana ou 
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lu-
crativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

VI – como trabalhador avulso: quem presta, a di-
versas empresas, sem vínculo empregatício, serviço 
de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII – como segurado especial: a pessoa física re-
sidente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime 
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, pos-
suidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
comodatário ou arrendatário rurais, que explore ativi-
dade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) mó-
dulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 
art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça 
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 
faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 
vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior 
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, 
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste in-
ciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo 
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia fa-
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da 
família é indispensável à própria subsistência e ao 
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar 
e é exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados perma-
nentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, 
mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime 
Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado 
em relação a cada uma delas.

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social–RGPS que estiver exercendo ou que 
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime 
é segurado obrigatório em relação a essa atividade, 
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da 
Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exer-
cício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no 
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes 
da investidura. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 5o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I 
do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Esta-
do, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem 
vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime 
especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)

§ 6o Para serem considerados segurados espe-
ciais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores 
de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados 
deverão ter participação ativa nas atividades rurais do 
grupo familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de em-
pregados contratados por prazo determinado ou de 
trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do ca-
put deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no 
máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, 
em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por 
tempo equivalente em horas de trabalho. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado 
especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de 
parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüen-
ta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja 
superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que ou-
torgante e outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da proprie-
dade rural, inclusive com hospedagem, por não mais 
de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência com-
plementar instituído por entidade classista a que seja 
associado em razão da condição de trabalhador rural 
ou de produtor rural em regime de economia familiar; 
e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
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IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo fami-
liar que tem algum componente que seja beneficiário 
de programa assistencial oficial de governo; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na ex-
ploração da atividade, de processo de beneficiamento 
ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 
25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – a associação em cooperativa agropecuá-
ria. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo 
familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 
se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 
ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
benefício de prestação continuada da Previdência So-
cial; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação 
em plano de previdência complementar instituído nos 
termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

III – exercício de atividade remunerada em perí-
odo de entressafra ou do defeso, não superior a 120 
(cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano 
civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei 
no 8.212, de 24 julho de 1991; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente 
sindical de organização da categoria de trabalhadores 
rurais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Municí-
pio em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente 
de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 
segurados especiais, observado o disposto no § 13 do 
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e 
condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste arti-
go; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com ma-
téria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, 
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, 
desde que a renda mensal obtida na atividade não 
exceda ao menor benefício de prestação continuada 
da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor 
mensal inferior ao menor benefício de prestação con-
tinuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa 
categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – a contar do primeiro dia do mês em que: (In-
cluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) deixar de satisfazer as condições estabeleci-
das no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo 
do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer 
dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste ar-
tigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de 
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 
Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII 
do § 9o deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 
15 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime 
previdenciário; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que per-
tence exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

a) utilização de terceiros na exploração da ativi-
dade a que se refere o § 7o deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

b) dias em atividade remunerada estabelecidos 
no inciso III do § 9o deste artigo; e (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso 
II do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso 
V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro 
do produtor que participe da atividade rural por este 
explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Das Prestações em Geral

Seção I 
Das Espécies de Prestações

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social 
compreende as seguintes prestações, devidas inclu-
sive em razão de eventos decorrentes de acidente do 
trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I – quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Re-

dação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente; 
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i) abono de permanência em serviço; (Revogada 
pela Lei nº 8.870, de 1994)

II – quanto ao dependente:
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão;
III – quanto ao segurado e dependente:
a) pecúlios; (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social; 
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-

-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e 
VII do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 1995)

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social–RGPS que permanecer em atividade 
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a 
prestação alguma da Previdência Social em decorrência 
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família 
e à reabilitação profissional, quando empregado. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3o O segurado contribuinte individual, que tra-
balhe por conta própria, sem relação de trabalho com 
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que 
contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006)
....................................................................................

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organização da As-
sistência Social e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos 
ou mais que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a fa-
mília é composta pelo requerente, o cônjuge ou com-
panheiro, os pais e, na ausência de um deles, a ma-
drasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condi-

ções com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei 
nº 12.470, de 2011)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manu-
tenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode 
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo os da assistência médica e da pensão especial 
de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de 
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou 
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à ava-
liação da deficiência e do grau de impedimento de que 
trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação 
social realizadas por médicos peritos e por assistentes 
sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. 
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no mu-
nicípio de residência do beneficiário, fica assegurado, 
na forma prevista em regulamento, o seu encaminha-
mento ao município mais próximo que contar com tal 
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o 
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu re-
presentante legal, sujeitando-se aos demais procedi-
mentos previstos no regulamento para o deferimento 
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência 
na condição de aprendiz não será considerada para 
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (In-
clído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, 
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza 
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído 
pela Lei nº 12.470, de 2011)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí-

dos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;
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III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-
volvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, res-
pectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa.

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultra-
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que auto-
rize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for promulgado nos 

últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorpora-
dos ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

§ 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 
e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 
e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou 
contragarantia à União e para pagamento de débitos 
para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)
....................................................................................

Art. 195. A seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos ter-
mos da lei, mediante recursos provenientes dos orça-
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I – do empregador, da empresa e da entidade a 
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

II – do trabalhador e dos demais segurados da 
previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III – sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV – do importador de bens ou serviços do ex-

terior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios destinadas à seguridade social cons-
tarão dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade so-
cial será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e assis-
tência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, asse-
gurada a cada área a gestão de seus recursos.
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§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele re-
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
(Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 
12.453, de 2011)

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas 
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º As contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei que as houver insti-
tuído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto 
no art. 150, III, b.

§ 7º São isentas de contribuição para a seguri-
dade social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren-
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul-
tado da comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I 
do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases 
de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econô-
mica, da utilização intensiva de mão-deobra, do porte 
da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de 
recursos para o sistema único de saúde e ações de 
assistência social da União para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municí-
pios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anis-
tia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, 
a, e II deste artigo, para débitos em montante superior 
ao fixado em lei complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade eco-
nômica para os quais as contribuições incidentes na 
forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cu-
mulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na 
hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da 
contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela in-
cidente sobre a receita ou o faturamento. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
....................................................................................

Art. 201. A previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998)

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

II – proteção à maternidade, especialmente à 
gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

III – proteção ao trabalhador em situação de de-
semprego involuntário; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

IV – salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

V – pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 
observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e crité-
rios diferenciados para a concessão de aposentado-
ria aos beneficiários do regime geral de previdência 
social, ressalvados os casos de atividades exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei 
complementar. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 47, de 2005)

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 
terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 3º Todos os salários de contribuição conside-
rados para o cálculo de benefício serão devidamen-
te atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º É assegurado o reajustamento dos bene-
fícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de pre-
vidência social, na qualidade de segurado facultativo, 
de pessoa participante de regime próprio de previ-
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dência. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e 
pensionistas terá por base o valor dos proventos do 
mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral 
de previdência social, nos termos da lei, obedecidas 
as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, 
e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em 
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativi-
dades em regime de economia familiar, nestes inclu-
ídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador ar-
tesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do 
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, 
para o professor que comprove exclusivamente tem-
po de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegura-
da a contagem recíproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada, rural 
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de 
previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de aci-
dente do trabalho, a ser atendida concorrentemente 
pelo regime geral de previdência social e pelo setor 
privado. (Incluído dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qual-
quer título, serão incorporados ao salário para efeito de 
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão 
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de in-
clusão previdenciária para atender a trabalhadores de 
baixa renda e àqueles sem renda própria que se dedi-
quem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito 
de sua residência, desde que pertencentes a famílias 
de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a um salário-mínimo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 13. O sistema especial de inclusão previdenci-
ária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e 
carências inferiores às vigentes para os demais segu-
rados do regime geral de previdência social. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –  de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 133, DE 2012 

Altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, e a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, para eliminar a cobrança de multa 
em pedidos de ressarcimento tributários 
indevidos ou indeferidos e nos casos de 
compensações não homologadas, além de 
excluir a cobrança de multa e juros de mora 
decorrentes de erro manifesto cometido 
pela pessoa física ou pela pessoa jurídica 
na declaração do imposto de renda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Revoguem-se os §§ 15 e 17 do art. 74 da 

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 2º O § 16 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de de-

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 74  .................................................
 ..............................................................
§ 16 Será aplicada multa isolada de 100% 

(cem por cento) na hipótese de ressarcimento 
ou compensação obtidos com dolo, fraude ou 
falsidade no pedido apresentado pelo sujeito 
passivo.” (NR)

Art. 3º O art. 56 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 56.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º As inexatidões materiais devidas a 

lapso manifesto e os erros de escrita ou de 
cálculos existentes na declaração de rendimen-
tos não ensejarão autuação nem cobrança de 
multa e juros de mora do contribuinte.” (NR)

Art. 4º O art. 7º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
§ 6º As inexatidões materiais devidas a 

lapso manifesto e os erros de escrita ou de 
cálculos existentes na declaração de rendi-
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mentos não ensejarão cobrança de multa e 
juros de mora do contribuinte.” (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte.

Justificação

A Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, resultan-
te da aprovação da Medida Provisória (MPV) nº 472, de 
15 de dezembro de 2009, alterou, entre tantas outras 
normas, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, de forma a instituir a chamada “multa isolada” 
nas hipóteses de ressarcimento tributário obtido com 
falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo, 
e ainda, nos casos de compensação não homologada 
e ressarcimento indeferido ou indevido, isto indepen-
dente do cometimento de atos ilícitos. 

Não resta dúvida quanto à necessidade do Poder 
Público de coibir ações de contribuintes que pleiteiem 
ressarcimentos ou compensações junto ao Fisco utili-
zando-se para tanto de expediente falsos ou dolosos.

Merece aplauso, portanto, a penalidade de 100% 
sobre o valor do crédito obtido com falsidade de acordo 
com o § 16 incluído no art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

Entretanto, não satisfeito com a possibilidade de 
alvejar com os rigores da lei o contribuinte de má-fé, o 
legislador resolveu instituir punição quase tão gravosa 
ao contribuinte de boa-fé, aplicando multa de 50% sobre 
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento 
que vier a ser indeferido ou julgado indevido pela au-
toridade administrativa por razoes de interpretações 
divergentes da Lei ou instruções normativas do Fisco, 
ou ainda sobre o valor do crédito objeto de declaração 
de compensação não homologada, conforme as dis-
posições dos novos §§ 15 e 17 incluídos no mesmo 
art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

O Senador ROMERO JUCÁ, relator-revisor da 
MPV nº 472, de 2009, propôs a inclusão dos §§ 15 a 
17 supracitados, por meio da Emenda nº 97, sob os 
seguintes argumentos:

A RFB constatou que, no quadriênio 2006-2009, 
do total de R$ 5,025 bilhões de créditos solicitados, R$ 
2,430 bilhões eram indevidos ou inexistentes, ou seja, 
48,3%. Sem a previsão de sanção específica, não é 
possível deferir ressarcimentos sem a realização de 
aprofundadas auditorias, que demandam muito tempo. 
Em outras palavras, a implementação de um procedi-
mento simplificado de ressarcimento dos créditos, prin-
cipalmente daqueles a que faz jus o setor exportador, 
pressupõe a previsão de penalidade que torne arriscado 
o pedido abusivo de créditos inexistentes ou indevidos.

Embora reiteremos o aplauso à medida morali-
zadora que reprime com multa de 100% os pedidos 

eivados de falsidade, não é possível concordar com 
uma sanção punitiva e preventiva que atinja o contri-
buinte de boa-fé, desencorajando-o em seu consagra-
do direito de pleitear ressarcimentos e compensações 
que julgue devidos. A necessidade de “aprofundadas 
auditorias” não deve servir de pretexto para ceifar a 
pretensão do contribuinte que reclama seus créditos 
munido de documentação idônea e fundada na melhor 
interpretação do direito. A eventual constatação de que 
o pedido não tenha fundamento legal deve ensejar, no 
máximo, seu indeferimento, considerando disposição 
constitucional (art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”) e não a 
gravíssima imposição estabelecida pela Lei nº 12.249, 
de 2010, sob pena de violação das Garantias Funda-
mentais previstas na Constituição/88 e de ameaça ao 
próprio estado democrático de direito.

Ressaltamos ainda que para haver a sanção tri-
butária (multa isolada) é necessário haver a conduta 
ilícita, a desobediência à lei, a fraude e ao dolo.

Daí nossa proposta no sentido de revogar os §§ 
15 e 17, e reescrever o § 16, de forma a manter sua 
força coercitiva e seu sentido de penalizar a conduta 
ilícita, a fraude, o dolo e o conluio.

Quanto à inovação que sugerimos nos arts. 3º e 
4º, fazemo-lo com o intuito de reforçar a ideia de não 
punir o contribuinte de boa-fé, tanto pessoa física como 
jurídica, que tenha cometido lapso manifesto na oca-
sião do preenchimento da declaração de rendimentos.

Contando com as importantes contribuições que 
esta Casa poderá oferecer ao debate e eventual aper-
feiçoamento da nossa iniciativa, submetemos aos ilus-
tres Pares o presente projeto. – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária 
federal, as contribuições para a seguridade 
social, o processo administrativo de con-
sulta e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, in-

clusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a 
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da 
Receita Federal, passível de restituição ou de ressar-
cimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos 
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições 
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela 
Lei nº 10.637, de 2002)

 § 1o A compensação de que trata o caput será 
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de 
declaração na qual constarão informações relativas aos 
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créditos utilizados e aos respectivos débitos compen-
sados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 2o A compensação declarada à Secretaria da 
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob con-
dição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído 
pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 3o Além das hipóteses previstas nas leis espe-
cíficas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser 
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito 
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada 
pela Lei nº 10.833, de 2003)

 I – o saldo a restituir apurado na Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa 
Física;(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 II – os débitos relativos a tributos e contribuições 
devidos no registro da Declaração de Importação. (In-
cluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 III – os débitos relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal que 
já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da 
União; (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 IV – o débito consolidado em qualquer modali-
dade de parcelamento concedido pela Secretaria da 
Receita Federal – SRF; (Redação dada pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 V – o débito que já tenha sido objeto de compen-
sação não homologada, ainda que a compensação se 
encontre pendente de decisão definitiva na esfera admi-
nistrativa; e (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004)

 VI – o valor objeto de pedido de restituição ou de 
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente 
da Secretaria da Receita Federal – SRF, ainda que o 
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na es-
fera administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 4o Os pedidos de compensação pendentes 
de apreciação pela autoridade administrativa serão 
considerados declaração de compensação, desde o 
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

 § 5o O prazo para homologação da compensação 
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, 
contado da data da entrega da declaração de compen-
sação. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 6o A declaração de compensação constitui con-
fissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para 
a exigência dos débitos indevidamente compensados. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 7o Não homologada a compensação, a auto-
ridade administrativa deverá cientificar o sujeito pas-
sivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da ciência do ato que não a homologou, o 

pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto 
no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida 
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído 
pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo re-
ferido no § 7o, apresentar manifestação de inconfor-
midade contra a não-homologação da compensação. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 10. Da decisão que julgar improcedente a mani-
festação de inconformidade caberá recurso ao Conselho 
de Contribuintes.(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 11. A manifestação de inconformidade e o re-
curso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito 
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da 
compensação. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)

 § 12. Será considerada não declarada a com-
pensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 I – previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.051, de 2004)

 II – em que o crédito: (Incluído pela Lei nº 11.051, 
de 2004)

 a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei nº 11.051, 
de 2004)

 b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 
1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (In-
cluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei nº 
11.051, de 2004)

 d) seja decorrente de decisão judicial não transita-
da em julgado; ou (Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 e) não se refira a tributos e contribuições admi-
nistrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF. 
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)

 f) tiver como fundamento a alegação de inconsti-
tucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei: (Re-
dação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

 1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconsti-
tucionalidade ou em ação declaratória de constitucio-
nalidade; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Se-
nado Federal; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 3 – tenha sido julgada inconstitucional em sen-
tença judicial transitada em julgado a favor do contri-
buinte; ou (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
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 4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo 
Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da 
Constituição Federal.(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

 § 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste arti-
go não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 14. A Secretaria da Receita Federal – SRF 
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto 
à fixação de critérios de prioridade para apreciação 
de processos de restituição, de ressarcimento e de 
compensação. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cin-
quenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de 
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (In-
cluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 § 16. O percentual da multa de que trata o § 15 
será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarci-
mento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo 
sujeito passivo. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, tam-
bém, sobre o valor do crédito objeto de declaração de 
compensação não homologada, salvo no caso de falsi-
dade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. 
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010).
....................................................................................

LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

Altera a legislação tributária Federal 
e dá outras providências.

....................................................................................

SEÇÃO VI 
Da Declaração de Rendimentos  

das Pessoas Jurídicas

 Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até 
o último dia útil do mês de março, declaração de rendimen-
tos demonstrando os resultados auferidos no ano-calen-
dário anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.065, de 1995)

 § 1º A declaração de rendimentos será entregue 
na unidade local da Secretaria da Receita Federal que 
jurisdicionar o declarante ou nos estabelecimentos ban-
cários autorizados, localizados na mesma jurisdição.

 § 3º A declaração de rendimentos das pessoas 
jurídicas deverá ser apresentada em meio magnético, 
ressalvado o disposto no parágrafo subseqüente. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.532, de 1997)

 § 4º O Ministro da Fazenda poderá permitir que 
as empresas de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de de-
zembro de 1996, optantes pelo SIMPLES, apresentem 
suas declarações por meio de formulários. (Redação 
dada pela Lei nº 9.532, de 1997)

 § 4º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a al-
terar o prazo para apresentação da declaração, den-

tro do exercício financeiro, de acordo com os critérios 
que estabelecer.
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas físicas e dá outras providências.

....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Declaração de Rendimentos

 Art. 7º A pessoa física deverá apurar o saldo em 
Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, 
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia 
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, 
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela 
Secretaria da Receita Federal.

 § 1º O prazo de que trata este artigo aplica-se 
inclusive à declaração de rendimentos relativa ao exer-
cício de 1996, ano-calendário de 1995.

 § 2º O Ministro da Fazenda poderá estabelecer 
limites e condições para dispensar pessoas físicas da 
obrigação de apresentar declaração de rendimentos. 
(Redação dada pela Lei nº 9.532, de 10.12.1997)

 § 3º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
prorrogar o prazo para a apresentação da declaração, 
dentro do exercício financeiro.

 § 4º Homologada a partilha ou feita a adjudicação 
dos bens, deverá ser apresentada pelo inventariante, 
dentro de trinta dias contados da data em que transitar 
em julgado a sentença respectiva, declaração dos ren-
dimentos correspondentes ao período de 1º de janeiro 
até a data da homologação ou adjudicação.

 § 5º Se a homologação ou adjudicação ocorrer 
antes do prazo anualmente fixado para a entrega das 
declarações de rendimentos, juntamente com a decla-
ração referida no parágrafo anterior deverá ser entre-
gue a declaração dos rendimentos correspondente ao 
ano-calendário anterior.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
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e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXIV – são a todos assegurados, independen-
temente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em de-
fesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 134, DE 2012 (COMPLEMENTAR)

Altera os arts. 22, I, j, e acrescenta a 
alínea h ao art. 29, I, e o Título III à Parte 
Quinta da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 – Código Eleitoral, para tratar da Ação 
Rescisória Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22, I, j, da Lei nº 4.737, de 15 de ju-

lho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 ..................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
j) a ação rescisória de seus julgados, des-

de que intentada no prazo de cento e vinte dias 
do trânsito em julgado da decisão rescindenda;

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

Art. 2º O art. 29, I, da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea h:

“Art. 29 ..................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
h) a ação rescisória das sentenças dos ju-

ízes eleitorais e de seus próprios julgados, des-
de que intentada no prazo de cento e vinte dias 
do trânsito em julgado da decisão rescindenda;

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

Art. 3º A Parte Quinta da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, passa a vigorar acrescida do seguinte 
Título III-A:

Título III-A 
Da Ação Rescisória

“Art. 282-A. É cabível ação rescisória em 
face de decisão de mérito de órgão da Justiça 
Eleitoral transitada em julgado, quando:

I – restar demonstrada a prevaricação, 
concussão, corrupção, suspeição ou o impedi-
mento de juiz que tenha participado da decisão;

II – a decisão resultar de dolo da parte 
vencedora em detrimento da parte vencida, 
ou de colusão entre as partes, a fim de frau-
dar a lei;

III – a decisão ofender coisa julgada;
IV – houver violação de lei ou da Cons-

tituição Federal; 
V – a decisão se fundar em prova cuja fal-

sidade tenha sido apurada em processo crimi-
nal ou seja provada na própria ação rescisória;

VI – depois da decisão, a parte obtiver 
documento novo, cuja existência ignorava, ou 
de que não pode fazer uso, capaz, por si só, 
de lhe assegurar pronunciamento favorável; 

VII – a decisão estiver fundada em erro 
de fato, resultante de atos ou de documentos 
da causa.

§ 1º Há erro quando a decisão admitir um 
fato inexistente ou quando considerar inexis-
tente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2º É indispensável, num como noutro 
caso, que não tenha havido controvérsia, nem 
pronunciamento judicial sobre o fato.

Art. 282-B. A ação rescisória poderá ser 
proposta no Tribunal Regional Eleitoral ou no 
Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto 
nos arts. 22, I, j, e 29, I, h, por qualquer candi-
dato, partido político, coligação, ou pelo Minis-
tério Público, no prazo de cento e vinte dias do 
trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Parágrafo único. A ação não poderá ser 
distribuída a juiz que tenha sido relator da de-
cisão rescindenda.

Art. 282-C. Na petição inicial, o autor de-
verá cumular ao pedido de rescisão, se for o 
caso, o de novo julgamento da causa.

Art. 282-D. O ajuizamento da ação não 
impede o cumprimento da sentença ou acór-
dão rescindendo, ressalvada a concessão, em 
situações excepcionais e sob os pressupostos 
previstos em lei, de medidas de natureza cau-
telar ou antecipatória de tutela.

Art. 282-E. O relator mandará citar o réu, 
assinando-lhe prazo de sete dias para contes-
tar a ação.

Art. 282-F. Decorrido o prazo para con-
testação, o relator abrirá vista dos autos ao 
Ministério Público Eleitoral, que deverá emitir 
parecer prévio no prazo de cinco dias.
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Art. 282-G. Nos dez dias subseqüentes, 
o relator procederá a todas as diligências que 
determinar, de ofício ou a requerimento das 
partes.

Art. 282-H. Concluída a instrução, será 
aberta vista, sucessivamente, ao autor e ao réu 
pelo prazo de cinco dias, para alegações finais; 
em seguida os autos serão encaminhados ao 
Ministério Público Eleitoral para oferecimento 
de parecer, no prazo de cinco dias.

Art. 282-I. Encerrado os prazos indicados 
no artigo 282-H, os autos serão conclusos ao 
relator, no dia imediato, para julgamento pelo 
Tribunal no prazo de quinze dias.

Art. 282-J. Julgada procedente a ação, o 
tribunal rescindirá o acórdão e, determinará, 
se for o caso, novo julgamento.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa a ampliar as hipó-
teses de admissão da ação rescisória eleitoral, hoje 
circunscrita aos casos de inelegibilidade, nos termos 
da alínea j do inciso I do art. 22 do Código Eleitoral, 
acrescida pela Lei Complementar nº 86, de 14 de 
maio de 1996.

Estamos conscientes da celeridade que deve 
reger o processo eleitoral, mas não podemos admitir 
que decisões que violam direitos permaneçam inalte-
radas e afetem gravemente a vida política de cidadãos 
em razão do trânsito em julgado. Afinal, como destaca 
Humberto Theodoro Júnior, seria uma iniqüidade privar 
o interessado de um remédio para sanar o prejuízo so-
frido em razão de uma decisão judicial que contenha 
um vício ou uma nulidade.

Por essas razões, apresentamos o projeto em 
tela, que adapta à legislação eleitoral, consideradas 
suas especificidades, o regime jurídico da ação res-
cisória vigente no campo do processo civil, e previsto 
nos arts. 485 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o projeto prevê que, das decisões 
de mérito de juízes eleitorais e de Tribunais Regionais 
Eleitorais que se enquadrem nas hipóteses do art. 282-
A, acrescido ao Código Eleitoral pelo PLS, caberá ação 
rescisória, a ser proposta no TRE correspondente. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por seu turno, man-
terá a competência para apreciar as rescisórias apenas 
de seus próprios julgados, tal como prevê a legislação 
eleitoral atual, a fim de evitar a sobrecarga de proces-
sos nessa Corte Superior. Nada impede, todavia, que 
eventual decisão de TRE em ação rescisória seja con-
testada por meio de recurso especial, caso presentes 

os pressupostos legais, tal como admitido pela legis-
lação processual civil.

A medida que ora apresentamos visa a tutelar o 
interesse e ordem pública, além de garantir a realiza-
ção da justiça, uma vez que passa a permitir que todas 
as decisões de mérito dos juízes e tribunais eleitorais, 
viciadas em sua constituição, mas transitadas em jul-
gado, possam ser desfeitas.

Em consonância com as regras gerais desse ins-
tituto nos âmbitos processuais civil, penal e trabalhista, 
previmos que o ajuizamento da rescisória não impede 
o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, 
ressalvada a concessão, em situações excepcionais 
e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas 
de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. Afinal, 
como registrou o Supremo Tribunal Federal na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1459/DF, relatada 
pelo Ministro Sydney Sanches, e publicada no Diário 
de Justiça de 7.5.1999, entendimento diverso implica-
ria suspensão, ao menos temporária, da eficácia da 
coisa julgada, em afronta ao inciso XXXVI do art. 5º 
da Constituição Federal.

Vale destacar que a referida decisão do STF 
alerta para o fato de que a garantia constitucional da 
coisa julgada visa à pacificação dos conflitos, mas a 
ordem jurídica constitucional também não deve tolerar 
que a coisa julgada resulte de vícios gravíssimos ou 
pelo menos graves, que conduzam à anulabilidade. A 
ordem jurídica dever prever, nesses casos, a correção 
dos erros cometidos, em benefício da equidade.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto. – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
....................................................................................

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

....................................................................................
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I – Processar e julgar originariamente:

....................................................................................
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j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, 
desde que intentada dentro de cento e vinte dias de 
decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do 
mandato eletivo até o seu trânsito em julgado.
....................................................................................

Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I – processar e julgar originariamente:
a) o registro e o cancelamento do registro dos 

diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, 
bem como de candidatos a Governador, Vice-Gover-
nadores, e membro do Congresso Nacional e das As-
sembléias Legislativas;

b) os conflitos de jurisdição entre juizes eleitorais 
do respectivo Estado;

c) a suspeição ou impedimentos aos seus mem-
bros ao Procurador Regional e aos funcionários da sua 
Secretaria assim como aos juizes e escrivães eleitorais;

d) os crimes eleitorais cometidos pelos juizes 
eleitorais;

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, 
em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que 
respondam perante os Tribunais de Justiça por crime 
de responsabilidade e, em grau de recurso, os denega-
dos ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o 
habeas corpus quando houver perigo de se consumar 
a violência antes que o juiz competente possa prover 
sobre a impetração;

f) as reclamações relativas a obrigações impos-
tas por lei aos partidos políticos, quanto a sua conta-
bilidade e à apuração da origem dos seus recursos;

g) os pedidos de desaforamento dos feitos não 
decididos pelos juizes eleitorais em trinta dias da sua 
conclusão para julgamento, formulados por partido 
candidato Ministério Público ou parte legitimamente 
interessada sem prejuízo das sanções decorrentes 
do excesso de prazo. 
....................................................................................

PARTE QUINTA

DISPOSIÇÕES VÁRIAS

....................................................................................

TÍTULO III 
Dos Recursos

....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973  
– CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em 

julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi dada por prevaricação, 
concussão ou corrupção do juiz;

II – proferida por juiz impedido ou absolutamente 
incompetente;

III – resultar de dolo da parte vencedora em detri-
mento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, 
a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;
V – violar literal disposição de lei;
VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha 

sido apurada em processo criminal ou seja provada 
na própria ação rescisória;

VII – depois da sentença, o autor obtiver docu-
mento novo, cuja existência ignorava, ou de que não 
pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pro-
nunciamento favorável;

VIII – houver fundamento para invalidar confissão, 
desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX – fundada em erro de fato, resultante de atos 
ou de documentos da causa;

§ 1o Há erro, quando a sentença admitir um fato 
inexistente, ou quando considerar inexistente um fato 
efetivamente ocorrido.

§ 2o É indispensável, num como noutro caso, que 
não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento 
judicial sobre o fato.

Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de 
sentença, ou em que esta for meramente homologató-
ria, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em 
geral, nos termos da lei civil.

Art. 487. Tem legitimidade para propor a ação:
I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor 

a título universal ou singular;
II – o terceiro juridicamente interessado;
III – o Ministério Público:
a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era 

obrigatória a intervenção;
b) quando a sentença é o efeito de colusão das 

partes, a fim de fraudar a lei.
Art. 488. A petição inicial será elaborada com 

observância dos requisitos essenciais do art. 282, de-
vendo o autor:

I – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, 
o de novo julgamento da causa;

II – depositar a importância de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da causa, a título de multa, caso 
a ação seja, por unanimidade de votos, declarada 
inadmissível, ou improcedente.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no no II à 
União, ao Estado, ao Município e ao Ministério Público.

Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não 
impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescin-
dendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis 
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e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de 
natureza cautelar ou antecipatória de tutela. 

Art. 490. Será indeferida a petição inicial:
I – nos casos previstos no art. 295;
II – quando não efetuado o depósito, exigido pelo 

art. 488, II.
Art. 491. O relator mandará citar o réu, assinan-

do-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem 
superior a 30 (trinta) para responder aos termos da 
ação. Findo o prazo com ou sem resposta, observar-
-se-á no que couber o disposto no Livro I, Título VIII, 
Capítulos IV e V.

Art. 492. Se os fatos alegados pelas partes de-
penderem de prova, o relator delegará a competência 
ao juiz de direito da comarca onde deva ser produzida, 
fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) a 90 (noventa) 
dias para a devolução dos autos.

Art. 493. Concluída a instrução, será aberta vis-
ta, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 
10 (dez) dias, para razões finais. Em seguida, os au-
tos subirão ao relator, procedendo-se ao julgamento:

I – no Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça, na forma dos seus regimentos 
internos; 

II – nos Estados, conforme dispuser a norma de 
Organização Judiciária.

Art. 494. Julgando procedente a ação, o tribunal 
rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo 
julgamento e determinará a restituição do depósito; 
declarando inadmissível ou improcedente a ação, a 
importância do depósito reverterá a favor do réu, sem 
prejuízo do disposto no art. 20.

Art. 495. O direito de propor ação rescisória se 
extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em 
julgado da decisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 86, 
DE 14 DE MAIO DE 1996

Acrescenta dispositivo ao Código Elei-
toral, a fim de permitir a ação rescisória em 
casos de inelegibilidade.

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 135, DE 2012 (COMPLEMENTAR)

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a res-
ponsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências (Lei de Responsabilidade Fis-
cal), para determinar o acesso às contas 
bancárias dos entes públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48-A da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fis-
cal), passa a vigorar acrescido dos §§ 1º a 3º, com a 
seguinte redação:

Art. 48-A.  ..............................................
 ..............................................................
§ 1º As contas bancárias dos entes pú-

blicos são de livre acesso a qualquer cidadão, 
observadas as disposições desta Lei.

§ 2º Excetuam-se do livre acesso as in-
formações bancárias pertinentes à segurança 
nacional, nos termos do inciso XXXIII do art. 
5º da Constituição Federal.

§ 3º Na aplicação do disposto neste ar-
tigo observar-se-á o disposto no inciso X do 
art. 5º da Constituição Federal. (NR)

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

Justificação

A transparência da Administração Pública é um 
princípio constitucional, inscrito formalmente no art. 37, 
caput, da Carta Magna, como princípio da publicida-
de. Por ele, as informações relativas ao funcionamento 
dos entes públicos que não digam respeito a temas 
relacionados à segurança do Estado e da sociedade 
devem ser acessíveis a todos.

Na mesma senda caminha a Constituição quando 
estabelece que “todos tem direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva-
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”, conforme o inço XXXIII do 
art. 5º da Constituição. 

Desde a promulgação da Constituição democrá-
tica de 1988, o Brasil tem avançado quanto à transpa-
rência da Administração Pública, com a edição de leis 
importantes, como a Lei nº 9.755 de 15 de dezembro 
de 1993, que determina a criação de homepage na 
Internet pelo Tribunal de Contas da União, para a di-
vulgação de dados tais como os tributos arrecadados 
pela União, Estados e Municípios, e os relatórios de 
execução orçamentária, assim como a relação mensal 
de todas as compras feitas pela Administração Públi-
ca, além de outros.

A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 
2009 segue pelo mesmo caminho, ao aperfeiçoar, no 
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âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu 
Capítulo IX, “Da Transparência, Controle e Fiscaliza-
ção”, a Seção I, “Da Transparência da Gestão Fiscal”, 
para determinar nela a inclusão do art. 48-A, que ora 
se propõe modificar, o qual determina que os diversos 
entes administrativos disponibilizem a qualquer pessoa 
física ou jurídica o acesso a informações referentes a 
atos relacionados seja a gestão das despesas, seja à 
gestão das receitas.

Por fim, foi recentemente promulgada a Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, a chamada Lei de 
Acesso à Informação, que regulamenta as disposições 
constitucionais pertinentes, e constitui, certamente, 
outro avanço significativo nesse campo.

Entendo pertinente, para abrigar as disposições 
que ora sugerimos acrescentar ao ordenamento jurídi-
co brasileiro, alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
em suas disposições sobre a transparência da gestão 
fiscal, inscritas em sua seção pertinente, e, designa-
damente, o seu art. 48-A, recém acrescido a esta Lei, 
cujos propósitos são idênticos aos que nos movem 
com a presente proposição.

Solicito aos eminentes Pares a atenção devida 
e as sugestões necessárias para aperfeiçoar e apro-
var o projeto que ora apresento. – Senador Randolfe 
Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

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:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

 § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressu-
põe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar.

 § 2o As disposições desta Lei Complementar 
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

 § 3o Nas referências:
 I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, estão compreendidos:
 a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público;

 b) as respectivas administrações diretas, fun-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
pendentes;

 II – a Estados entende-se considerado o Distri-
to Federal;

 III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios 
e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria 
do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa contro-
lada que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio 
em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aque-
les provenientes de aumento de participação acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências cor-
rentes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados 
e Municípios por determinação constitucional ou legal, 
e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I 
e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do seu sis-
tema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 
9º do art. 201 da Constituição.

§ 1o Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.
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§ 2o Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de 
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento 
das despesas de que trata o inciso V do § 1o do art. 19.

§ 3o A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-
cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
....................................................................................

Da Transparência, Controle e Fiscalização 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal

 Art. 48. São instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.

 Parágrafo único. A transparência será assegura-
da também mediante incentivo à participação popular 
e realização de audiências públicas, durante os pro-
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei 
de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

 Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 131, de 2009).

 I – incentivo à participação popular e realiza-
ção de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Com-
plementar nº 131, de 2009).

 II – liberação ao pleno conhecimento e acompa-
nhamento da sociedade, em tempo real, de informa-
ções pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso públi-
co; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

 III – adoção de sistema integrado de adminis-
tração financeira e controle, que atenda a padrão mí-
nimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 
da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009).

 Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II 
do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 
acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009).

 I – quanto à despesa: todos os atos praticados 
pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a dis-
ponibilização mínima dos dados referentes ao número 
do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária 
do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar 
nº 131, de 2009).

 II – quanto à receita: o lançamento e o recebi-
mento de toda a receita das unidades gestoras, inclu-
sive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 131, de 2009).

 Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para con-
sulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade.

 Parágrafo único. A prestação de contas da União 
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das 
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fis-
cal de suas atividades no exercício.

Seção II 
Da Escrituração e Consolidação das Contas

 Art. 50. Além de obedecer às demais normas 
de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes:

 I – a disponibilidade de caixa constará de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada;

 II – a despesa e a assunção de compromisso 
serão registradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter complementar, o resultado 
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

 III – as demonstrações contábeis compreenderão, 
isolada e conjuntamente, as transações e operações 
de cada órgão, fundo ou entidade da administração 
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa 
estatal dependente;

 IV – as receitas e despesas previdenciárias se-
rão apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos;

 V – as operações de crédito, as inscrições em 
Restos a Pagar e as demais formas de financiamento 
ou assunção de compromissos junto a terceiros, deve-
rão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante 
e a variação da dívida pública no período, detalhando, 
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
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 VI – a demonstração das variações patrimoniais 
dará destaque à origem e ao destino dos recursos pro-
venientes da alienação de ativos.

 § 1o No caso das demonstrações conjuntas, ex-
cluir-se-ão as operações intragovernamentais.

 § 2o A edição de normas gerais para consolida-
ção das contas públicas caberá ao órgão central de 
contabilidade da União, enquanto não implantado o 
conselho de que trata o art. 67.

 § 3o A Administração Pública manterá sistema de 
custos que permita a avaliação e o acompanhamento 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

 Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, 
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por 
esfera de governo, das contas dos entes da Federação 
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, in-
clusive por meio eletrônico de acesso público.

 § 1o Os Estados e os Municípios encaminharão 
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin-
tes prazos:

 I – Municípios, com cópia para o Poder Executivo 
do respectivo Estado, até trinta de abril;

 II – Estados, até trinta e um de maio.
 § 2o O descumprimento dos prazos previstos 

neste artigo impedirá, até que a situação seja regula-
rizada, que o ente da Federação receba transferências 
voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária.

Seção III 
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre e composto de:

 I – balanço orçamentário, que especificará, por 
categoria econômica, as:

 a) receitas por fonte, informando as realizadas e 
a realizar, bem como a previsão atualizada;

 b) despesas por grupo de natureza, discrimi-
nando a dotação para o exercício, a despesa liquida-
da e o saldo;

 II – demonstrativos da execução das:
 a) receitas, por categoria econômica e fonte, 

especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a re-
alizada no exercício e a previsão a realizar;

 b) despesas, por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando dotação ini-
cial, dotação para o exercício, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício;

 c) despesas, por função e subfunção.

 § 1o Os valores referentes ao refinanciamento 
da dívida mobiliária constarão destacadamente nas 
receitas de operações de crédito e nas despesas com 
amortização da dívida.

 § 2o O descumprimento do prazo previsto neste ar-
tigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2o do art. 51.

 Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a:

 I – apuração da receita corrente líquida, na forma 
definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como 
a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

 II – receitas e despesas previdenciárias a que 
se refere o inciso IV do art. 50;

 III – resultados nominal e primário;
 IV – despesas com juros, na forma do inciso II 

do art. 4o;
 V – Restos a Pagar, detalhando, por Poder e ór-

gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga-
mentos realizados e o montante a pagar.

 § 1o O relatório referente ao último bimestre do 
exercício será acompanhado também de demonstra-
tivos:

 I – do atendimento do disposto no inciso III do 
art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 32;

 II – das projeções atuariais dos regimes de pre-
vidência social, geral e próprio dos servidores públicos;

 III – da variação patrimonial, evidenciando a 
alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela 
decorrentes.

 § 2o Quando for o caso, serão apresentadas 
justificativas:

 I – da limitação de empenho;
 II – da frustração de receitas, especificando as 

medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, ado-
tadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
.......................................................................................  

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos; e de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2012  
(COMPLEMENTAR)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, para permitir a in-
clusão de microempresas e empresas de 
pequeno porte produtoras de cerveja e de 
vinho no Simples Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 1 da alínea “b” do inciso X do art. 

17 da Lei Complementar nº 123, de 2006, passa a vi-
gorar com a seguinte alteração: 

“Art. 17.  ................................................
X –  ........................................................
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b) ...........................................................
1 – alcoólicas, exceto cervejas e vinhos;
 ..................................................... (NR)”

Art. 2º Fica revogado o item 4 da alínea b do inci-
so X do art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano subsequente.

Justificação

O Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 
também conhecido como Supersimples, criado pela Lei 
Complementar (LCP) nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, compõe, sob o aspecto tributário, o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empre-
sas de pequeno porte (MPEs) no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados e dos Municípios, conforme 
previsão do art. 146, III, d, da Constituição Federal.

Nesse novo regime, as MPEs, definidas como 
empresas que aufiram receita anual bruta inferior a 
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
beneficiam-se de significativa simplificação burocrática 
e da diminuição da carga tributária sobre elas incidente. 
No entanto, algumas atividades, tais como a produção 
de cerveja e vinho, foram, injustificadamente, impedi-
das de aderir ao Supersimples.

Estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, 
chegaram a permitir, em sua legislação, o enquadra-
mento das microcervejarias no “Simples Estadual”. Mas 
a vedação expressa às pequenas empresas produtoras 
de bebidas alcoólicas de figurarem como beneficiárias 
do Simples Nacional retirou a competitividade, quando 
não a viabilidade, dessa forma de empreendedorismo, 
que gera inúmeros empregos e tanto impulsiona eco-
nomias regionais, mormente no Sul do País. 

Se, ao abrigo dos incentivos fiscais, já é difícil 
para o pequeno produtor de cerveja competir com a 
grande indústria e com o produto importado, o que di-
zer da situação em vigor, que praticamente elimina do 
mercado a microindústria fabricante da bebida.

Não entramos no mérito das políticas públicas que 
visam controlar a disseminação de bebidas alcoólicas 
em geral, especialmente entre os jovens. O Governo, 
obviamente, é livre para implementá-las, inclusive sob 
a forma de desestímulo fiscal à sua produção. Conve-
nhamos, entretanto, que não é o pequeno produtor 
de cerveja ou de vinho, muitas vezes concebidos de 
forma artesanal, o grande responsável pelas mazelas 
associadas ao consumo excessivo e doentio do álco-
ol. Esse produtor, reafirmamos, é, antes de tudo, um 
importante gerador de emprego e renda. 

Em vista do exposto, oferecemos aos ilustres 
Pares o presente projeto de lei complementar, con-
tando com o esforço e a boa vontade da Casa em 
aprová-lo, para o bem do pequeno empreendedo-
rismo regional.

Apenas ressaltamos, por último, que propuse-
mos também a revogação do dispositivo que vedava 
a inclusão no Simples Nacional das micro e pequenas 
empresas produtoras de cervejas sem álcool. Dessa 
forma, a proposição ganha em coerência e fica tecni-
camente mais adequada.

Quanto aos aspectos concernentes à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a renúncia tributária poderá ser 
compensada pelo excesso tributário gerado em exer-
cícios anteriores, apurado pelo Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal (SIAFI). – Senador 
Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei 
nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; 
e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

....................................................................................

Seção II  
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e con-
tribuições na forma do Simples Nacional a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte: 

I – que explore atividade de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset 
management), compras de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring); 

II – que tenha sócio domiciliado no exterior; 
III – de cujo capital participe entidade da admi-

nistração pública, direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal; 

IV – que preste serviço de comunicação; 
V – que possua débito com o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públi-
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cas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa; 

VI – que preste serviço de transporte intermuni-
cipal e interestadual de passageiros; 

VII – que seja geradora, transmissora, distribui-
dora ou comercializadora de energia elétrica; 

VIII – que exerça atividade de importação ou fa-
bricação de automóveis e motocicletas; 

IX – que exerça atividade de importação de com-
bustíveis; 

X – que exerça atividade de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, armas, 
bem como de outros produtos tributados pelo IPI com 
alíquota ad valorem superior a 20% (vinte por cento) 
ou com alíquota específica; 

XI – que tenha por finalidade a prestação de ser-
viços decorrentes do exercício de atividade intelectu-
al, de natureza técnica, científica, desportiva, artística 
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou 
não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediação de negócios; 

XII – que realize cessão ou locação de mão-de-
-obra; 

XIII – que realize atividade de consultoria; 
XIV – que se dedique ao loteamento e à incor-

poração de imóveis. 
§ 1º As vedações relativas a exercício de ativi-

dades previstas no caput deste artigo não se aplicam 
às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente 
às atividades seguintes ou as exerçam em conjunto 
com outras atividades que não tenham sido objeto de 
vedação no caput deste artigo: 

I – creche, pré-escola e estabelecimento de en-
sino fundamental; 

II – agência terceirizada de correios; 
III – agência de viagem e turismo; 
IV – centro de formação de condutores de veí-

culos automotores de transporte terrestre de passa-
geiros e de carga; 

V – agência lotérica; 
VI – serviços de manutenção e reparação de au-

tomóveis, caminhões, ônibus, outros veículos pesados, 
tratores, máquinas e equipamentos agrícolas; 

VII – serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de acessórios para veículos automotores; 

VIII – serviços de manutenção e reparação de 
motocicletas, motonetas e bicicletas; 

IX – serviços de instalação, manutenção e re-
paração de máquinas de escritório e de informática; 

X – serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pin-
tura e carpintaria em residências ou estabelecimentos 

civis ou empresariais, bem como manutenção e repa-
ração de aparelhos eletrodomésticos; 

XI – serviços de instalação e manutenção de 
aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigera-
ção, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em 
ambientes controlados; 

XII – veículos de comunicação, de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, e mídia externa; 

XIII – construção de imóveis e obras de engenha-
ria em geral, inclusive sob a forma de subempreitada; 

XIV – transporte municipal de passageiros; 
XV – empresas montadoras de estandes para 

feiras; 
XVI – escolas livres, de línguas estrangeiras, ar-

tes, cursos técnicos e gerenciais; 
XVII – produção cultural e artística; 
XVIII – produção cinematográfica e de artes cê-

nicas; 
XIX – cumulativamente administração e locação 

de imóveis de terceiros; 
XX – academias de dança, de capoeira, de ioga 

e de artes marciais; 
XXI – academias de atividades físicas, desporti-

vas, de natação e escolas de esportes; 
XXII – (VETADO); 
XXIII – elaboração de programas de computado-

res, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvol-
vidos em estabelecimento do optante; 

XXIV – licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computação; 

XXV – planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas, desde que reali-
zados em estabelecimento do optante; 

XXVI – escritórios de serviços contábeis; 
XXVII – serviço de vigilância, limpeza ou con-

servação; 
XXVIII – (VETADO). 
§ 2º Poderão optar pelo Simples Nacional socie-

dades que se dediquem exclusivamente à prestação 
de outros serviços que não tenham sido objeto de ve-
dação expressa no caput deste artigo. 

§ 3º (VETADO). 
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 2012 

Revoga o Decreto nº 20.931, de 11 de 
janeiro de 1932, que regula e fiscaliza o exer-
cício da medicina, da odontologia, da medi-
cina veterinária e das profissões de farma-
cêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e 
estabelece penas.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 20.931, de 11 

de janeiro de 1932.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A Era Vargas pode ser dividida em dois perío-
dos distintos: de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. O 
primeiro período, por sua vez, é composto por três 
fases: o Governo Provisório, o período constitucional 
e o Estado Novo.

O Governo Provisório da República dos Esta-
dos Unidos do Brasil foi instituído pelo Decreto nº 
19.398, de 11 de novembro de 1930. O art. 1º desse 
decreto estabeleceu as bases ditatoriais do regime, 
ao dispor que o Governo Provisório exerceria “discri-
cionariamente, em toda sua plenitude”, “as funções 
e atribuições, não só do Poder Executivo, como tam-
bém do Poder Legislativo”, até que fosse eleita As-
sembleia Constituinte. A assinatura e a promulgação 
da nova Constituição somente aconteceram em 16 
de julho de 1934.

O Decreto nº 19.398, de 1930, suspendeu a Cons-
tituição Federal, assim como as garantias constitucio-
nais; dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias 
Legislativas dos Estados, as Câmaras Municipais e 
quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos 
existentes nos Estados, nos Municípios, no Distrito Fe-
deral ou no Território do Acre; substituiu os governado-
res por interventores nomeados pelo Governo Provisó-
rio, atribuindo-lhes a competência de exercer “em toda 
plenitude, não só o Poder Executivo como também o 
Poder Legislativo”; e, por fim, conferiu autoridade aos 
interventores para nomear um prefeito para cada Mu-
nicípio, “que exercerá aí todas as funções executivas 
e legislativas”. Foi instituída a censura, os opositores 
do regime foram perseguidos, presos e exilados e o 
Chefe do Governo Provisório – Getúlio Vargas – pas-
sou a governar por meio de decretos.

A edição do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro 
de 1932, que regula e fiscaliza o exercício da medi-
cina, da odontologia, da medicina veterinária e das 
profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, no 
Brasil, e estabelece penas, objeto da presente propo-
sição legislativa, aconteceu nesse contexto histórico.

Porém, de acordo com a publicação Estudos de 
Direito Sanitário: a produção normativa em saúde, 
que decorreu de um seminário realizado em março 
de 2011, no Senado Federal, resultante de coope-
ração entre a Consultoria Legislativa desta Casa e 
a Fundação Oswaldo Cruz, do qual sumarizamos a 
análise exposta a seguir, a despeito do que consta na 

ementa, o Decreto nº 20.931, de 1932, não tratou de 
instituir uma regulamentação do exercício profissional 
como hoje assim entendemos, pois não foram defini-
das competências, atribuições ou atividades privativas. 
Cuidou-se, apenas, de submeter o exercício daquelas 
profissões à exigência de habilitação e à fiscalização 
da autoridade sanitária (Inspetoria de Fiscalização do 
Exercício da Medicina, do Departamento de Saúde 
Pública) ou, onde ela não existisse, às autoridades 
policiais e judiciárias, bem como de estabelecer “de-
veres” e “vedações”.

Para os médicos são estabelecidos, entre outros, 
os deveres de informar à Inspetoria “a sede do seu 
consultório”, escrever as receitas legivelmente e em 
vernáculo, notificar compulsoriamente determinadas 
doenças e atestar o óbito. Entre as vedações estão 
consignadas: ter consultório comum com indivíduo 
que exerça ilegalmente a medicina, receitar de forma 
secreta, indicar “estabelecimento farmacêutico” para 
aviar suas receitas, firmar atestados sem praticar atos 
que os justifiquem, “dar-se a práticas que tenham por 
fim impedir a concepção ou interromper a gravidez”, 
fazer parte de empresa que explore a indústria far-
macêutica, exercer, simultaneamente, as profissões 
de médico e farmacêutico e anunciar a cura de do-
enças incuráveis.

Pelo Decreto, os dentistas somente podem pres-
crever anestésicos de uso tópico e medicamentos de 
uso externo, sendo-lhes vedado praticar intervenções 
cirúrgicas que exijam “conhecimentos estranhos à 
profissão”. Aos protéticos são proibidos a instala-
ção de gabinetes dentários e o exercício da clínica 
odontológica.

As parteiras e enfermeiras especializadas em 
obstetrícia devem limitar-se “aos cuidados indispen-
sáveis às parturientes e recém-nascidos nos casos 
normais”, cabendo-lhes responsabilidade pelos aci-
dentes atribuíveis à imperícia de sua intervenção. Às 
parteiras é vedado prestar assistência médica a mu-
lheres e crianças fora do período do parto, recolher 
parturientes e gestantes em sua residência, manter 
consultório e prescrever medicações.

Enfermeiros, massagistas, optometristas e “orto-
pedistas” são proibidos de manter consultório. Os mé-
dicos, farmacêuticos, cirurgiões dentistas, veterinários, 
enfermeiros e as parteiras que cometerem falta grave 
ou erro de ofício poderão ser suspensos do exercício 
da sua profissão pelo prazo de seis meses a dois anos 
e, se exercerem função pública, serão demitidos dos 
respectivos cargos.

As regulamentações de exercício profissional 
dos enfermeiros, odontólogos e farmacêuticos foram 
alteradas mais de uma vez, desde então: a da enfer-
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magem sofreu duas reformas, em 1955 e 1986; a dos 
odontólogos, em 1945, em 1951 e em 1966; os con-
selhos fiscalizadores da profissão de farmacêutico fo-
ram criados em 1960, mas o decreto regulamentador 
dessa lei somente foi editado vinte e um anos depois. 
Os veterinários, por seu lado, só vieram a ter sua pro-
fissão regulamentada em 1968.

Quanto aos médicos, os conselhos de medicina 
foram instituídos por meio do Decreto-Lei nº 7.955, de 
13 de setembro de 1945, posteriormente revogado e 
substituído pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, que dispõe sobre os conselhos de medicina e dá 
outras providências. Outras quatro leis foram editadas 
a respeito de salário, jornada de trabalho, residência 
médica e instituição de incentivo à atividade médica, 
a saber: Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, 
que altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões-
-dentistas; Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que 
dispõe sobre as atividades do médico residente e dá 
outras providências; Lei nº 9.436, de 5 de fevereiro de 
1997, que dispõe sobre a jornada de trabalho de mé-
dico, médico de saúde pública, médico do trabalho e 
médico-veterinário, da Administração Pública Federal 
direta, das autarquias e das fundações públicas fede-
rais, e dá outras providências; e Decreto-Lei nº 2.114, 
de 23 de abril de 1984, que institui a Gratificação de 
Incentivo à Atividade Médica na Previdência Social, e 
dá outras providências.

Cabe ressaltar, no entanto, que os trechos do 
Decreto nº 20.931, de 1932, que ainda permanecem 
atuais, já foram devidamente incorporados pelas nor-
mas atinentes às categorias profissionais por ele atin-
gidas, entre as quais podemos citar: farmacêutico, 
Decreto nº 86.875, de 1981; enfermeiro, Lei nº 7.498, 
1986; odontólogo, Lei nº 5.081, de 1966; e veterinário, 
Lei nº 5.517, de 1968.

Por essas razões, e em prol da segurança jurí-
dica, é adequado revogar explicitamente o Decreto nº 
20.931, de 1932, haja vista que os trechos que per-
manecem atuais já foram devidamente incorporados 
a outras normas, que inúmeros dispositivos foram re-
vogados tacitamente, a exemplo daqueles atualizados 
pelas normas anteriormente referidas, inclusive pelas 
Leis nos 10.216, de 6 de abril de 2001, e 11.343, de 
23 de agosto de 2006, e que os demais, inteiramente 
obsoletos, tornaram-se letra morta, mas continuam a 
assombrar o ordenamento jurídico pátrio, dando mar-
gem a interpretações dúbias.

Assim, espera-se o apoio dos nobres colegas 
Senadores à proposição que − estamos certos − con-
tribuirá para dar mais segurança às normas que re-
gem o exercício de profissões da saúde. – Senador 
Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 20.931, DE 11 DE JANEIRO DE 1932

Regula e fiscaliza o exercício da me-
dicina, da odontologia, da medicina vete-
rinária e das profissões de farmacêutico, 
parteira e enfermeira, no Brasil, e estabe-
lece penas

O Chefe do Governo Provisório da República dos 
Estados Unidos do Brasil, de conformidade com o art. 
1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,

Decreta:
Art. 1º O exercício da medicina, da odontologia, 

da medicina veterinária e das profissões de farmacêu-
tico, parteira e enfermeiro, fica sujeito à fiscalização 
na forma deste decreto.

Art. 2º Só é permitido o exercício das profissões 
enumeradas no art. 1º, em qualquer ponto do território 
nacional, a quem se achar habilitado nelas de acordo 
com as leis federais e tiver título registado na forma 
do art. 5º deste decreto.

Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, 
massagistas e duchistas estão tambem sujeitos à fis-
calização, só podendo exercer a profissão respectiva 
se provarem a sua habilitação a juizo da autoridade 
sanitária.

Art. 4º Os graduados por escolas ou universida-
des estrangeiras só podem exercer a profissão após 
submeterem-se a exame de habilitação, perante as 
faculdades brasileiras, de acordo com as leis federais 
em vigor.

Art. 5º É obrigatório o registo do diploma dos 
médicos e demais profissionais a que se refere o art. 
1º, no Departamento Nacional de Saude Pública e na 
repartição sanitária estadual competente.

Art. 6º Os médicos e os cirurgiões dentistas 
são obrigados a notificar no primeiro trimestre de 
cada ano, à autoridade sanitária da localidade onde 
clinicarem ou, em sua falta, à autoridade policial, a 
sede dos seus consultórios ou residências, afim de 
serem organizados o cadastro médico e o cadastro 
odontológico local.

Art. 7º A Inspetoria de Fiscalização do Exercício 
da Medicina, do Departamento Nacional de Saude 
Pública, fará publicar mensalmente no Diário Oficial a 
relação dos profissionais cujos títulos tiverem sido re-
gistados, organizando, anualmente, com as alterações 
havidas a relação completa dos mesmos.

Art. 8º As autoridades municipais, estaduais 
e federais só podem receber impostos relativos ao 
exercício da profissão médica, mediante apresenta-
ção de prova de se achar o diploma do interessado 
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devidamente registado no Departamento Nacional de 
Saude Pública e nas repartições sanitárias estaduais 
competentes.

Art. 9º Nas localidades, onde não houver autori-
dade sanitária, compete às autoridades policiais e judi-
ciárias verificar se o profissional se acha devidamente 
habilitado para o exercício da sua profissão.

Art. 10. Os que, mediante anúncios ou outro qual-
quer meio, se propuserem ao exercício da medicina ou 
de qualquer dos seus ramos, sem título devidamente 
registado, ficam sujeitos, ainda que se entreguem ex-
cepcionalmente a essa atividade às penalidades apli-
caveis ao exercício ilegal da medicina.

Art. 11. Os médicos, farmacêuticos, cirurgiões 
dentistas, veterinários, enfermeiros e parteiras que 
cometerem falta grave ou erro de ofício, poderão ser 
suspensos do exercício da sua profissão pelo prazo de 
seis meses a dois anos, e se exercem função pública, 
serão demitidos dos respectivos cargos.

Art. 12. A penalidade de suspensão será imposta 
no Distrito Federal pelo diretor geral do Departamento 
Nacional de Saude Pública, depois de inquérito admi-
nistrativo apreciado por três profissionais de notório 
saber e probidade, escolhidos um pelo ministro da 
Educação e Saude Pública, um pelo diretor do Depar-
tamento Nacional de Saude Pública e um pelo diretor 
do Departamento Nacional do Ensino, e nos Estados 
pelo respectivo diretor dos serviços sanitários, após 
inquérito administrativo procedido por uma comissão 
de três profissionais, escolhidos um pelo secretário do 
Interior do Estado, um pelo diretor do serviço sanitário 
e um pelo juiz seccional federal. Em qualquer caso da 
aplicação da penalidade cabe recurso para o ministro 
da Educação e Saude Pública.

Art. 13. Os que apresentarem oposição ou em-
baraço de qualquer ordem à ação fiscalizadora da au-
toridade sanitária, ou que a desacatarem no exercício 
de suas funções, ficam sujeitos à multa de 2:000$0 
a 5:000$0, cobravel executivamente sem prejuizo da 
ação penal por desacato à autoridade, que poderá ter 
lugar por denúncia do Ministério Público, na Justiça 
Federal, ou por denúncia dos orgãos competentes da 
Justiça Estadual.

Art. 14. Podem continuar a clinicar nos respectivos 
Estados os médicos, cirurgiões dentistas e veterinários 
que na data da publicação do presente decreto forem 
portadores de diplomas expedidos por escolas reco-
nhecidas e fiscalizadas pelos governos estaduais, bem 
como os médicos, cirurgiões dentistas e veterinários 
diplomados por faculdade estrangeiras, com mais de 
10 anos de clínica no país, se comprovarem a idonei-
dade da escola por onde tenham se formado a juizo 
da autoridade sanitária.

Do exercício da medicina
Art. 15. São deveres dos médicos:
a) notificar dentro do primeiro trimestre de cada 

ano à Inspetoria da Fiscalização do Exército da Medi-
cina, do Departamento Nacional de Saude Pública, no 
Distrito Federal, à autoridade sanitária local ou na sua 
ausência à autoridade policial, nos Estados, a sede do 
seu consultório ou a sua residência, para organização 
do cadastro médico regional (art. 6º);

b) escrever as receitas por extenso, legivelmente, 
em vernáculo, neIas indicando o uso interno ou externo 
dos medicamentos, o nome e a residência do doente, 
bem como a própria residência ou consultório;

c) ratificar em suas receitas a posologia dos medi-
camentos, sempre que esta for anormal, eximindo assim 
o farmacêutico de responsabilidade no seu aviamento;

d) observar fielmente as disposições regulamen-
tares referentes às doenças de notificação compulsória;

e) atestar o óbito em impressos fornecidos pelas 
repartições sanitárias, com a exata causa mortis, de 
acordo com a nomenclatura nosológica internacional 
de estatística demógrafo-sanitária;

 f) mencionar em seus anúncios somente os tí-
tulos científicos e a especialidade.

 Art. 16. É vedado ao médico:
 a) ter consultório comum com indivíduo que 

exerça iIegalmente a medicina;
 b) receitar sob forma secreta, como a de código 

ou número;
 c) indicar em suas receitas determinado esta-

belecimento farmacêutico, para as aviar;
 d) atestar o óbito de pessoa a quem não tenha 

prestado assistência médica;
 e) firmar atestados sem praticar os atos profis-

sionais que os justifiquem;
 f) dar-se a práticas que tenham por fim impe-

dir a concepção ou interromper a gestação, só sendo 
admitida a provocação do aborto e o parto prematuro, 
uma vez verificada, por junta médica, sua necessida-
de terapêutica;

 g) fazer parte, quando exerça a clinica, de em-
presa que explore a indústria farmacêutica ou seu co-
mércio. Aos médicos autores de fórmulas de especia-
lidades farmacêuticas, serão, porem, assegurados os 
respectivos direitos, embora não as possam explorar 
comercialmente, desde que exerçam a clínica;

 h) exercer simultaneamente as profissões de 
médico e farmacêutico quando formado em medicina 
e farmácia, devendo optar por uma delas, do que deve 
dar conhecimento, por escrito, ao Departamento Na-
cional de Saude Pública;

 i) assumir a responsabilidade de tratamento mé-
dico dirigido por quem não for legalmente habilitado;
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 j) anunciar a cura de doenças consideradas in-
curaveis segundo os atuais conhecimentos científicos;

 k) assumir a responsabilidade como assistente, 
salvo nas localidades onde não houver outro médico, do 
tratamento de pessoa da própria família, que viva sob 
o mesmo teto, que esteja acometida de doença grave 
ou tóxico-maníaca, caso em que apenas pode auxiliar 
o tratamento dirigido por médico estranho à família;

 l) recusar-se a passar atestado de óbito de doen-
te a quem venha prestando assistência médica, salvo 
quando houver motivo justificado, do que deverá dar 
ciência, por escrito, à autoridade sanitária;

 m) manter a publicação de conselhos e receitas 
a consulentes por correspondência ou pela imprensa.

 Art. 17. As associações religiosas ou de propa-
ganda doutrinária, onde forem dadas consultas médi-
cas ou fornecidos medicamentos, ficam sujeitas, nas 
pessoas de seus diretores, ou responsaveis, às multas 
estabelecidas no regulamento sanitário e às penas 
previstas no Código Penal.

 § 1º Se alguem, não se achando habilitado para 
exercer a medicina, se valer de uma dessas associa-
ções para exercê-la, ficará sujeito às mesmas penali-
dades em que devem incorrer o diretor ou responsavel.

 § 2º Se qualquer associação punida na forma 
deste artigo, reincidir na infração, a autoridade sani-
tária ordenará, administrativamente, o fechamento da 
sua sede.

 Art. 18. Os profissionais que se servirem do seu 
título para a prescrição ou administração indevida de 
tóxicos entorpecentes, alem de serem responsabiliza-
dos criminalmente serão suspensos do exercício da sua 
profissão pelo prazo de um a cinco anos, e demitidos 
de qualquer cargo público que exerçam.

 Parágrafo único. A aplicação da penalidade es-
tabelecida neste artigo dependerá de condenação do 
infrator, salvo quando este houver sido autuado em 
flagrante no momento em que administrava o tóxico.

 Art. 19. Não é permitido o uso continuado de 
entorpecentes no tratamento de doenças ou afecções 
para o qual sejam admissives ou recomendaveis outros 
recursos terapêuticos, salvo quando, em conferência 
médica, na qual deve tomar parte a autoridade sanitá-
ria, ficar demonstrada a necessidade imprecindivel do 
uso continuado de medicação dessa natureza.

 Art. 20. O médico, cirurgião-dentista, ou veteri-
nário que, sem causa plenamente justificada, prescre-
ver continuadamente entorpecentes, será, declarado 
suspeito pela Inspetoria de Fiscalização do Exercício 
da Medicina, do Departamento Nacional de Saude 
Pública, ou pela autoridade sanitária local, ficando 
sujeito seu receituário a rigorosa fiscalização. Veri-
ficadas nele irregularidades em inquérito adminis-

trativo, ser-lhe-á cassada a faculdade de prescrever 
entorpecentes, sem prévia fiscalização da autorida-
de sanitária, ficando as farmácias proibidas de aviar 
suas receitas, sem o “visto” prévio da Inspetoria de 
Fiscalização do Exercício da Medicina, do Departa-
mento Nacional de Saude Pública, ou da autoridade 
sanitária local.

 Art. 21. Ao profissional que prescrever ou admi-
nistrar entorpecentes para alimentação da toxicoma-
nia será cassada pelo diretor geral do Departamento 
Nacional de Saude Pública, no Distrito Federal, e nos 
Estados pelo respectivo diretor dos serviços sanitários, 
a faculdade de receitar essa medicação, pelo prazo de 
um a cinco anos, devendo ser o fato comunicado às 
autoridades policiais para a instauração do competente 
inquérito e processo criminal.

 Art. 22. Os profissionais que forem toxicômanos 
serão sujeitos a exame médico legal, não lhes sendo 
permitido prescrever entorpecentes pelo espaço de 
um a cinco anos.

 Art. 23. Não é permitido o tratamento de toxicô-
manos em domicílio. Esses doentes serão internados 
obrigatoriamente em estabelecimentos hospitalares, 
devendo os médicos assistentes comunicar a inter-
nação à Inspetoria de Fiscalização do Exercício da 
Medicina, do Departamento Nacional de Saude Públi-
ca, ou à autoridade sanitária local e apresentar-Ihe o 
plano clínico para a desintoxicação. Nesses casos as 
receitas deverão ser individuais e ficarão sujeitas ao 
“visto” prévio da Inspetoria de Fiscalização do Exercí-
cio da Medicina, do Departamento Nacional de Saude 
Pública ou da autoridade sanitária local.

Dos estabelecimentos dirigidos por médicos
 Art. 24. Os institutos hospitalares de qualquer 

natureza, públicos ou particulares, os laboratórios de 
análises e pesquisas clínicas, os laboratórios de so-
ros, vacinas e outros produtos biológicos, os gabinetes 
de raios X e os institutos de psicoterapia, fisioterapia 
e ortopedia, e os estabelecimentos de duchas ou ba-
nhos medicinais, só poderão funcionar sob responsa-
bilidade e direção técnica de médicos ou farmacêuti-
cos, nos casos compativeis com esta profissão, sendo 
indispensavel para o seu funcionamento, licença da 
autoridade sanitária.

 Art. 25. Os institutos de beleza, sem direção mé-
dica, limitar-se-ão aos serviços compativeis com sua 
finalidade, sendo terminantemente proibida aos que 
neles trabalham a prática de intervenções de cirurgia 
plástica, por mais rudimentares que sejam, bem como 
a aplicação de agentes fisioterápicos e a prescrição 
de medicamentos.

 Art. 26. Os laboratórios de análises e pesquisas 
clínicas, os laboratórios de soros, vacinas e outros pro-
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dutos biológicos, os gabinetes de raios X e os institutos 
de psicoterapia, de fisioterapia e de ortopedia, serão 
licenciados e fiscalizados pelo Departamento Nacional 
de Saude Pública ou pela autoridade local. A licença 
será concedida ao responsavel pelo estabelecimento 
e só poderá ser fornecida após a competente inspe-
ção sanitária, devendo a transferência de local ou a 
substituição do responsavel ser previamente requerida 
à Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina 
ou à autoridade sanitária local.

 Art. 27. Os estabelecimentos eletro, rádio e fi-
sioterápicos e ortopédicos só poderão funcionar sob a 
direção técnica profissional de médico cujo nome será 
indicado no requerimento dos interessados à autoridade 
sanitária competente, salvo se esses estabelecimentos 
forem de propriedade individual de um médico.

 Art. 28. Nenhum estabelecimento de hospitaliza-
ção ou de assistência médica pública ou privada pode-
rá funcionar, em qualquer ponto do território nacional, 
sem ter um diretor técnico e principal responsavel, 
habilitado para o exercício da medicina nos termos do 
regulamento sanitário federal.

 No requerimento de licença para seu funciona-
mento deverá o diretor técnico do estabelecimento en-
viar à autoridade sanitária competente a relação dos 
profissionais que nele trabalham, comunicando-lhe as 
alterações que forem ocorrendo no seu quadro.

 Art. 29. A direção dos estabelecimentos des-
tinados a abrigar indivíduos que necessitem de as-
sistência médica, se achem impossibilitados, por 
qualquer motivo, de participar da atividade social, e 
especialmente os destinados a acolher parturientes, 
alienados, toxicômanos, inválidos, etc., será confia-
da a um médico especialmente habilitado e a sua 
instalação deverá ser conforme os preceitos cientí-
ficos de higiene, com adaptações especiais aos fins 
a que se destinarem.

 O diretor técnico deverá facultar à autoridade 
sanitária a livre inspeção do estabelecimento sob sua 
direção, determinando o seu fechamento quando assim 
o exigir a autoridade sanitária, por motivo de conveni-
ência pública ou de aplicação de penalidade, imposta 
por infração dos dispositivos do regulamento sanitário.

 § 1º O diretor técnico, que requerer à autoridade 
sanitária a competente licença para abertura dos esta-
belecimentos citados nos artigos precedentes, deverá 
pedir baixa de sua responsabilidade sempre que se 
afastar da direção.

 § 2º Esses estabelecimentos terão um livro es-
pecial, devidamente rubricado pela autoridade sanitária 
competente, destinado ao registo dos internados, com 
todas as especificações de identidade, e a anotação 

de todas as ocorrências verificadas desde a entrada 
até a saida do internado.

Do exercício da odontologia
 Art. 30. O cirurgião-dentista somente poderá 

prescrever agentes anestésicos de uso tópico e me-
dicamento de uso externo para os casos restritos de 
sua especialidade.

 Art. 31. Ao cirurgião-dentista é vedado praticar 
intervenções cirúrgicas, que exijam conhecimentos, es-
tranhos à sua profissão, bem como permitir o exercício 
da clínica odontológica, em seu consultório, a indivíduo 
não legalmente habilitado para exercê-la.

 Art. 32. O material existente em consultório den-
tário, cujo funcionamento não esteja autorizado pela 
autoridade sanitária ou que seja utilizado por quem 
não tiver diploma registado no Departamento Nacional 
de Saude Pública, será apreendido e remetido para o 
depósito público.

 Art. 33. É terminantemente proibida aos proté-
ticos, a instalação de gabinetes dentários, bem como 
o exercício da clínica odontológica.

Do exercício da medicina veterinária
 Art. 34. É proibido às farmácias aviar receituário 

de médicos veterinários que não tiverem seus diplomas 
devidamente registados no Departamento Nacional de 
Saude Pública.

 Art. 35. Nas receitas deve o veterinário determi-
nar o animal a que se destina a medicação, e indicar 
o local onde é encontrado bem como o respectivo 
proprietário, mencionando a qualidade de veterinário 
após a assinatura da receita.

Do exercício da profissão de parteira
 Art. 36. As parteiras e enfermeiras especializadas 

em obstetrícia devem limitar-se aos cuidados indis-
pensaveis às parturientes e aos recem-nascidos nos 
casos normais, e em qualquer anormalidade devem 
reclamar a presença de um médico, cabendo-Ihes a 
responsabilidade pelos acidentes atribuiveis à impe-
rícia da sua intervenção.

 Art. 37. É vedado às parteiras:
 a) prestar assistência médica a mulheres e crian-

ças fora do período do parto, ou realizar qualquer in-
tervenção cirúrgica;

 b) recolher as parturientes e gestantes para tra-
tamento em sua residência ou em estabelecimento sob 
sua direção imediata ou mediata;

 c) manter consultório para exames e prática de 
curativos;

 d) prescrever medicações, salvo a que for ur-
gentemente reclamada pela necessidade de evitar ou 
combater acidentes graves que comprometam a vida 
da parturiente, do feto ou recem-nascido.
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 Nesses casos, porem, como em todos os que 
se revestem de qualquer anormalidade, a presença do 
médico deve ser reclamada pela parteira, que tomará 
providências apenas até que chegue o profissional.

Disposições gerais

 Art. 38. É terminantemente proibido aos enfer-
meiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a 
instalação de consultórios para atender clientes, de-
vendo o material aí encontrado ser apreendido e re-
metido para o depósito público, onde será vendido ju-
dicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos 
da Saude Pública e a quem a autoridade competente 
oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será 
recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as 
multas sanitárias.

 Art. 39. É vedado às casas de ótica confeccionar 
e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem 
como instalar consultórios médicos nas dependências 
dos seus estabelecimentos.

 Art. 40. É vedado às casas que comerciam em 
artigos de ortopedia ou que os fabricam, vender ou 
aplicar aparelhos protéticos, contensivos, correti-
vos ou imobilizadores, sem a respectiva prescrição 
médica.

 Art. 41. As casas de ótica, ortopedia e os esta-
belecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer 
natureza devem possuir um livro devidamente rubrica-
do pela autoridade sanitária competente, destinado ao 
registo das prescrições médicas.

 Art. 42. A infração de qualquer dos dispositivos do 
presente decreto será punida com a multa de 2:000$0 
a 5:000$0, conforme a sua natureza, a critério da au-
toridade autuante, sem prejuizo das penas criminais. 
Estas penalidades serão discriminadas em cada caso 
no regulamento.

 Parágrafo único. Nos casos de reincidência na 
mesma infração dentro do prazo de dois anos, a multa 
será duplicada a cada nova infração.

 Art. 43. Os processos criminais previstos neste 
decreto terão lugar por denúncia da Procuradoria dos 
Feitos da Saude Pública, na Justiça do Distrito Fede-
ral, ou por denúncia do orgão competente, nas justi-
ças estaduais, mediante solicitações da Inspetoria de 
Fiscalização do Exercício da Medicina ou de qualquer 
outra autoridade competente.

 Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.
 Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1932, 111º da In-

dependência e 44º da República. – GETULIO VARGAS 
– Francisco Campos.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2012

Institui o Exame Nacional de Revali-
dação de Diplomas Médicos expedidos por 
universidades estrangeiras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Exame Nacional de Re-

validação de Diplomas Médicos Expedidos por Uni-
versidades Estrangeiras, com o fim de subsidiar os 
procedimentos conduzidos por universidades públicas, 
nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.

Parágrafo único. O exame de que trata este arti-
go poderá ser elaborado em duas etapas e terá como 
base a Matriz de Correspondência Curricular, definida 
pela União.

Art. 2º O Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Es-
trangeiras tem por objetivo verificar a aquisição de co-
nhecimentos, habilidades e competências requeridas 
para o exercício profissional adequado aos princípios 
e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em nível equivalente ao exigido dos médicos forma-
dos no Brasil. 

Art. 3º O Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Es-
trangeiras será implementado pela União, com a co-
laboração das universidades públicas participantes e 
do Conselho Federal de Medicina. 

Art. 4º As universidades públicas interessadas 
em participar do Exame instituído por esta Lei deverão 
firmar Termo de Adesão com a União. 

Art. 5º Caberá às universidades públicas que ade-
rirem ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras, 
após a divulgação do resultado do exame, adotar as 
providências necessárias à revalidação dos diplomas 
dos candidatos aprovados. 

Art. 6º Poderão candidatar-se à realização do 
exame de que trata esta Lei os portadores de diplomas 
de Medicina expedidos no exterior, em curso devida-
mente reconhecido pelo ministério da educação ou 
órgão correspondente do país de conclusão do curso. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Conforme o art. 196 da Constituição Federal, “a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. Cabe, 
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portanto, ao poder público tomar todas as providências 
necessárias para a adequada regulação dos serviços 
de saúde oferecidos à população.

Com efeito, no exercício desse papel, o poder pú-
blico enfrenta grandes desafios. Um deles consiste em 
democratizar o acesso à saúde e, ao mesmo tempo, 
proteger a qualidade dos respectivos serviços. Nesse 
sentido, a disponibilidade de profissionais bem forma-
dos assume aspecto de especial relevo.

Embora o Brasil tenha um bom contingente de 
médicos em relação à sua população, a distribuição ge-
ográfica desses profissionais não é bem equilibrada. Há 
muitos médicos nos centros urbanos de médio e grande 
porte. No entanto, em cidades pequenas, principalmente 
nas regiões menos desenvolvidas, existe uma grande 
carência desses profissionais. Muitas vezes, nem mes-
mo a oferta de bons salários é suficiente para atraí-los.

Desse modo, a vinda de médicos brasileiros for-
mados no exterior, principalmente em países da Amé-
rica Latina, tem sido vista como uma fórmula de ata-
car o problema da carência desses profissionais em 
localidades mais remotas do território nacional. A esse 
respeito, cabe destacar os conflitos que envolvem a 
revalidação de diplomas na área da saúde, mais es-
pecificamente em Medicina.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, co-
nhecida como Lei de Diretrizes e Bases da educação 
(LDB), estabelece, em seu art. 48, § 2º, que os diplomas 
de graduação expedidos por universidades estrangeiras 
serão revalidados no Brasil por universidades públicas que 
ofereçam curso do mesmo nível e área ou equivalente, 
respeitados os acordos internacionais de reciprocidade 
ou equiparação. Ocorre que o processo de revalidação 
costuma ser complexo e moroso, mormente no caso de 
diplomas oriundos de instituições menos conhecidas. 

Decerto, o caminho para autorizar o trabalho des-
ses profissionais e, ao mesmo tempo, garantir a quali-
dade dos serviços de saúde não consiste em promover 
uma simplificação excessiva do processo de revalida-
ção. Tampouco na ideia de revalidação automática. 

Para agilizar esse processo, munindo as universi-
dades públicas de um instrumento isento de avaliação, 
foi criado, por portaria interministerial, o Exame Nacional 
de Revalidação de Diplomas Médicos, dirigido aos por-
tadores de diplomas de Medicina expedidos no exterior, 
em curso reconhecido pelo ministério da educação ou 
órgão correspondente do país de conclusão do curso. 
O Exame não é obrigatório, nem dispensa o processo 
de revalidação pelas universidades públicas. Seu obje-
tivo é tão somente subsidiar a tarefa das universidades.

É preciso, no entanto, consolidar o Exame. Para 
isso, sugerimos elevar sua instituição à categoria de 
lei, de forma que ele se transforme em política de Es-

tado, e não apenas de governo. Esse constitui o esco-
po desta proposição, que toma como base a referida 
portaria interministerial sobre a matéria, deixando seus 
detalhamentos para a regulamentação. 

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio 
parlamentar para a aprovação deste projeto de lei. – 
Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reco-

nhecidos, quando registrados, terão validade nacional 
como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades 
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferi-
dos por instituições não-universitárias serão registrados 
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras serão revalidados por uni-
versidades públicas que tenham curso do mesmo ní-
vel e área ou equivalente, respeitando-se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado 
expedidos por universidades estrangeiras só poderão 
ser reconhecidos por universidades que possuam cur-
sos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na 
mesma área de conhecimento e em nível equivalente 
ou superior.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional; e de Edu-
cação, Cultura e Esporte, cabendo à última a 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2012

Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho 
de 1996, que dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º 
do art. 220 da Constituição Federal, para 
proibir a venda de produtos de tabaco nos 
locais que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VIII do art. 3º-A da Lei nº 9.294, 

de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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“Art. 3º-A  ..............................................
 ..............................................................
VIII – a comercialização nas dependên-

cias de:
a) estabelecimento de ensino;
b) serviço de saúde;
c) órgão ou entidade da Administração 

Pública;
d) posto de gasolina;
e) local de venda ou consumo de ali-

mento;
f) supermercado;
g) loja de conveniência;
h) banca de jornal.
 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A dificuldade de acesso aos produtos de tabaco 
é uma forma de desestimular o seu consumo – uma 
necessidade inalienável da saúde pública nacional, na 
medida em que o cigarro está associado ao crescimento 
da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, 
que constituem as principais causas de adoecimento 
e morte dos brasileiros nos dias de hoje.

Além disso, existem outras situações em que 
a venda de produtos de tabaco está contraindicada, 
como em postos de gasolina, por evidente questão 
de segurança.

A presença de cigarros em lojas de conveniência, 
bancas de jornais, supermercados e padarias objetiva 
associar o cigarro com esses produtos, transmitindo a 
idéia de que fazem parte da vida normal das pessoas 
e são produtos da mesma natureza e qualidade dos 
alimentos, doces, legumes, jornais.

Além disso, como demonstram as pesquisas rea-
lizadas em várias partes do mundo – inclusive no Brasil 
–, a publicidade realizada nos pontos de venda tem 
um poderoso impacto sobre as crianças e os adoles-
centes, grupo que aparece como uma clientela regular 
de supermercados, padarias e lojas de conveniência.

Nos países que proibiram a publicidade de pro-
dutos de tabaco nos meios de comunicação, observou-
-se grande incremento no número e na promoção do 
produto em pontos de venda, assim como no nível de 
investimento realizado pela agroindústria do tabaco em 
propaganda e promoção. Esse fato demonstra a impor-
tância dos pontos de venda para a promoção do tabaco.

Restringir os locais onde se pode comprar cigarro 
constitui, assim, não apenas a imposição de maiores 
dificuldades para o consumo, mas também uma es-
tratégia efetiva para reduzir sua promoção e contribuir 

para o controle do tabaquismo em nosso país. – Se-
nador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e 
à propaganda de produtos fumígeros, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° 
do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 3o-A Quanto aos produtos referidos no art. 

2o desta Lei, são proibidos: (Artigo incluído pela Lei nº 
10.167, de 27.12.2000) 

 I – a venda por via postal; (Inciso incluído pela 
Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

 II – a distribuição de qualquer tipo de amos-
tra ou brinde; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 
27.12.2000)

 III – a propaganda por meio eletrônico, inclu-
sive internet; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 
27.12.2000)

 IV – a realização de visita promocional ou dis-
tribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou 
local público; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 
27.12.2000)

 V – o patrocínio de atividade cultural ou esporti-
va; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, de 27.12.2000)

 VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, 
pista, palco ou local similar; (Inciso incluído pela Lei 
nº 10.167, de 27.12.2000)

 VII – a propaganda indireta contratada, tam-
bém denominada merchandising, nos programas 
produzidos no País após a publicação desta Lei, em 
qualquer horário; (Inciso incluído pela Lei nº 10.167, 
de 27.12.2000)

 VIII – a comercialização em estabelecimento de 
ensino, em estabelecimento de saúde e em órgãos ou 
entidades da Administração Pública; (Redação dada 
pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003)

 IX – a venda a menores de dezoito anos
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, cabendo à última a 
decisão terminativa)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 462, de 
2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Proposta 
de Fiscalização e Controle nº 1, de 2008, com reco-
mendações e posterior envio ao Arquivo.

A Presidência tomará as providências necessá-
rias a fim de atender às recomendações contidas em 
sua conclusão.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. 77/2012/CAE

Brasília, 24 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei da Câmara nº 62 de 2011, 
que “dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas 
para inscrição em processos seletivos de ingresso nos 
cursos das instituições federais de educação superior”, 
com as Emendas nº 1-CE-CAE e nº 2-CAE.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 77, 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 da Câmara nº 62, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

 
Of. nº 28/GLBUF/SF

Brasília, 2 de maio de 2012

Senhor Presidente José Sarney,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que uma das Vice-Lideranças do Bloco Par-

lamentar União e Força será exercida pelo nobre Se-
nador Eduardo Amorim.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco União e Força.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência designa o Deputado Heleno 
Silva, como membro titular, em substituição ao Depu-
tado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
565, de 2012, conforme o Ofício nº 278, de 2012, da 
Liderança do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 278/2012 – LPR

Brasília, 3 de maio de 2012

Assunto: substituição de Membros da Comissão Mista

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Heleno Silva (PRB/
SE) como membro Titular em substituição ao Deputa-
do Lincoln Portela (PR/MG), na Comissão destinada 
a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 565, que “Altera a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro 
de 2001, para autorizar o Poder Executivo a instituir 
linhas de crédito especiais com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nor-
deste e do Centro-Oeste, para atender aos setores 
produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos 
Municípios com situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos pelo Poder Execu-
tivo federal, e a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 
2004, para permitir a ampliação do valor do Auxílio 
Emergencial Financeiro”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 24, de 2012 
(nº 44/2012, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei 
nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao primeiro trimestre de 2012, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas interna-
cionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Aviso nº 24, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 237, de 2012, na origem, comu-
nicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 
12, de 2012, do Senado Federal, autuado naquele Tri-
bunal sob o nº TC-011.926/2012-0 e remetido ao setor 
competente para as providências pertinentes.

É o seguinte o Aviso:

 
Aviso nº 237 – GP/TCU

Brasília, 23 de abril de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 681 (SF) de 25-04-2012, por meio 
do qual esse Órgão encaminha ao TCU autógrafo da 
Resolução nº 12-2012 (SF),  que “Autoriza o Estado 
do Piauí a contratar operação de credito 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 cinqüenta 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-011.926/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Walton Alencar Rodrigues, 
na Presidência.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Aviso nº 237, de 2012, foi juntado ao pro-
cessado da Resolução nº 12, de 2012.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 148, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2012 
(nº 1.830/2011, na Casa de origem, de iniciati-
va do Tribunal Superior do Trabalho), que altera 
a composição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3a Região, cria Varas do Trabalho em sua ju-

risdição e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.616, de 2012; e

– nº 149, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2012 (nº 
1.834/2011, 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 9a Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.617, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares 
e Eduardo Amorim e a Srª Senadora Angela Portela 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, comemorou-se o pri-
meiro de maio, neste ano, de maneiras diferentes em 
todo o mundo.

A tônica da diferença nas comemorações definiu-
-se pela conjuntura da crise de 2008, cujos efeitos ainda 
se fazem sentir atualmente, e as respostas específicas 
de cada País aos desafios que se introduziram.

Na Europa, protestos violentos tiveram lugar, par-
ticularmente nos países que mais sofreram, e continu-
am sofrendo, as conseqüências da grande crise. Nos 
Estados Unidos, apesar de certa retomada da estabi-
lidade econômica, as demandas trabalhistas também 
estiveram presentes.

No Brasil, não obstante a natureza pacífica das 
mobilizações, a voz da classe trabalhadora se fez ouvir.

Nosso País, nos últimos anos, vem experimen-
tando recordes sucessivos de queda nas taxas de 
desemprego, aumento significativo da renda média do 
trabalho e processos abrangentes de inclusão social 
das categorias marginalizadas, com o fortalecimento 
dos setores emergentes. Tudo isto, porém, não tem o 
condão de apagar, da noite para o dia, o largo passi-
vo de desconsideração com os direitos trabalhistas.

Parte importante da minha atividade legislativa, 
nesta Casa do Parlamento Nacional, tem o sentido 
de reparar injustiças e sensibilizar a opinião nacional 
para a necessidade de garantir direitos cada vez mais 
universais aos trabalhadores brasileiros e tornar possí-
vel, portanto, que aqueles em cujos ombros repousam 
este excelente momento econômico vivido por nossa 
Nação possam experimentar, também, os seus frutos.

O meu mandato, Senhoras e Senhores Senado-
res, faz questão de repercutir a voz da classe traba-
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lhadora. Chamo atenção, neste sentido, para os pro-
jetos que apresentei sobre a formalização de direitos 
trabalhistas.

Ninguém desconhece que o trabalhador domés-
tico e o trabalhador rural estão entre as categorias que 
desfrutam as condições de trabalho mais precárias. 
Pois o Projeto/de Lei do Senado n.° 516, de 2011, de 
minha autoria, busca garantir a formalização do tra-
balhador doméstico, reparando o tratamento desigual 
a que tem sido submetido, ao lhe assegurar o seguro 
desemprego, o fundo de garantia do tempo de serviço, 
a remuneração do serviço extraordinário, o adicional 
noturno, a jornada de 44 horas e o salário família, en-
tre outros direitos.

O sentido desta proposição vai ao encontro de 
outro projeto, que estou em vias de apresentar, ainda 
neste ano, que visa a regulamentar o trabalho rural no 
País, instituindo regras de normatização da jornada de 
trabalho no campo. O objetivo é garantir mecanismos 
de controle da jornada do trabalho rural, emancipan-
do-a desta zona de lusco-fusco que torna indistinta a 
exploração ilimitada.

Pensando naquelas categorias mais oprimidas 
pelo Capital, ofereci o Projeto de Lei do Senado n.° 63, 
de 2012, que institui o adicional do tempo de serviço 
aos empregados que recebam salário mensal igual 
ou inferior a dois salários mínimos. O custo efetivo do 
direito não onera os empregadores e busca garantir a 
estabilidade de emprego naquela faixa de rendimentos 
mais vulnerável à rotatividade da mão de obra.

Temos muito a comemorar com as recentes con-
quistas do trabalhador brasileiro. Não podemos esque-
cer, contudo, que o novo estágio de desenvolvimento 
econômico do País depende, em larga medida, da in-
tegração efetiva da classe trabalhadora à sociedade 
de consumo. Assim, estamos no rumo certo ao conferir 
ao trabalhador as condições mais adequadas para que 
ele continue sustentando o nosso País com o sacrifício 
cotidiano do seu labor.

Como segundo assunto, ocupo esta tribuna para 
registrar que no último dia 30 de abril, comemorou-se 
os trinta anos de existência da Associação dos Magis-
trados da Justiça Militar da União – AMAJUM, fundada 
em 30 de abril de 1982, com sede em Brasília. Atual-
mente presidida pelo Juiz Federal Militar José Barroso 
Filho, a quem parabenizo juntamente com todos os 
Magistrados da Instituição.

Srª Presidenta, a AMAJUM tem por finalidade 
congregar todos os magistrados da Justiça Militar da 
União, da primeira instância ao Superior Tribunal Mi-
litar, da ativa, aposentados, bem como os pensionis-
tas, representando-os em âmbito nacional, judicial ou 
extrajudicialmente.

Srªs e Srs. Senadores, num primeiro momento, a 
atuação tinha como objetivo apenas aproximar os jui-
zes da Justiça Militar da União. Com o tempo, a linha 
de atuação tornou-se mais abrangente. Para além de 
defender os direitos e prerrogativas da magistratura, 
para garantir para a sociedade um Poder Judiciário 
Independente, a AMAJUM passou a defender com 
vigor mo regime republicano, a democracia e as mais 
legítimas causas sociais do povo brasileiro.

A AMAJUM tem procurado responder, com êxi-
to, o desafio de equilibrar a luta pelas questões es-
pecíficas da Magistratura Militar da União com a luta 
pelas causas de toda a sociedade que no fundo são 
as mesmas, porque sem juizes independentes não 
temos democracia. Este momento aponta para um fu-
turo promissor que permita a adoção de uma agenda 
positiva para a justiça brasileira dentro de um diálogo 
constante entre os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, Ministério Público, OAB, imprensa e demais 
setores da sociedade.

O maior destinatário da justiça brasileira é o ci-
dadão brasileiro, a quem devemos prestar contas e 
propiciá-lo uma justiça mais rápida, acessível e que 
no aspecto criminal não admita a impunidade e a cor-
rupção.

Parabéns à AMAJUM, em nome do Senado Fede-
ral e formulo votos que prossiga na sua exitosa trajetória.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos 
acompanham pelas redes sociais,

Na semana em que se comemora o Dia do Tra-
balho no Brasil e em vários países do mundo é, princi-
palmente, uma data que nos leva à reflexão. Vivemos 
em um país imenso e, como não poderia deixar de 
ser, apresenta desafios que estão de acordo com o 
gigantismo da nação. 

É fato que ao longo dos anos, fruto do empenho 
de diversos setores, tem-se alcançado avanços nas 
mais diversas áreas; avanços esses, que até bem 
pouco tempo eram inimagináveis. E assim, através da 
somação de muitos esforços, hoje vivemos em uma 
democracia sólida, respeitável e respeitada interna-
cionalmente.

Outro fator de extrema importância é a estabili-
zação da economia que, até a bem pouco tempo, era 
um sonho que se pensava distante. É claro que ainda 
temos muito a avançar. Nossa dívida social ainda é 
grande, e isso passa por uma educação e uma saúde 
de efetiva qualidade, por exemplo. Mas a melhor for-
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ma de combater um mal, assim como a boa medicina 
nos ensina, é identificá-lo e combatê-lo precocemente. 
E é a prevenção que faz a diferença, tão necessária 
quando o que está em jogo é a vida de um, a vida de 
milhões ou mesmo o interesse de toda uma nação.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, e aqui gostaria 
de enaltecer e parabenizar a Presidenta Dilma Rous-
seff que no seu pronunciamento em homenagem ao 
Dia do Trabalho, nos falou do esforço e da luta do 
Governo Federal para reduzir os juros. Uma atitude 
que demonstra o esforço do executivo no sentido de 
equilibrar a economia, e que vem permitindo a que-
da contínua da taxa básica de juros, dessa maneira, 
possibilitando uma postura firme do governo para que 
bancos e financeiras reduzam as taxas de juros co-
bradas aos clientes.

Ainda que possam existir algumas críticas quanto 
a uma suposta morosidade nas decisões, vale destacar 
que a redução de juros em diferentes modalidades de 
crédito realizada pela Caixa Econômica e pelo Banco 
do Brasil chegaram em um excelente momento. En-
tendo que instituições seculares como essas não se 
dariam ao luxo de, em meio ao turbilhão de uma crise 
mundial, assumirem essa postura sem que a solidez 
de ambas estivesse absolutamente assegurada.

Dessa maneira, entendo que essa ação, repre-
senta um remédio preventivo, aplicado na dose exata, 
para que todos os bancos que compõem o nosso sis-
tema financeiro possam se espelhar e entender algo 
fundamental – que a atual crise econômica, especial-
mente nos Estados Unidos e na Europa, expõe de forma 
cabal: não há mais espaço para o lucro pelo lucro de 
uma maneira predatória e, de certa forma autofágica, 
já que juro alto significa alto índice de inadimplência.

Mas aqui não me cabe o papel de conselheiro de 
instituições financeiras. Utilizo esse espaço para rever-
berar a fala da presidenta Dilma realizada na última 
segunda-feira, quando ela, além de ressaltar a política 
de redução de juros praticada pelos bancos oficiais, 
foi veemente na cobrança de que esse tipo de ação 
seja, o mais rápido possível, praticado também pelos 
bancos privados em atuação no nosso país, sejam 
eles nacionais ou estrangeiros.

Garanto que isso não se trata de uma ‘bondade’ 
ou ‘benesse1 concedida pelas instituições financeiras. 
Antes de mais nada, significa uma atualização com o 
momento delicado em que vivemos, quando temos no 
nosso mercado interno uma vacina contra as intem-
péries econômicas mundiais. Mas se as instituições 
bancárias seguirem praticando juros escorchantes, 
Sr. Presidente, veremos o nosso país inoculado pelo 
vírus da inadimplência, da bancarrota, que começa 
pelo cidadão e se instala em todos os organismos 

que fundamentam a nossa economia, atingindo nosso 
setor produtivo e, finalmente, também o nosso setor 
financeiro.

Portanto, se há remédio que possa prevenir um 
cenário de caos ocasionado pelo crescimento da in-
capacidade de honrar compromissos financeiros assu-
midos através da oferta de crédito, ele se configura na 
redução de juros ao cidadão, inicialmente, por ser ele 
a base que faz funcionar a economia, com seu poder 
de consumo, e também para o nosso setor produtivo, 
que sustenta o vigor de nossa economia mesmo dian-
te de tantas dificuldades, como nossa carga tributária, 
por exemplo.

Sabemos que para o nosso país ter uma economia 
mais forte, precisamos ainda encontrar mecanismos 
que permitam de maneira responsável a diminuição 
dos impostos, desonerando, dessa maneira, produto-
res e consumidores. Assim cresceremos todos juntos, 
nós e o Brasil.

Para finalizar, gostaria de parabenizar a cidade 
de Estância pelos seus 164 anos e de agradecer à ci-
dade de Ribeirópolis, que por meio da presidente da 
Câmara de Vereadores do Município, minha amiga 
Lucivânia Amarante, concedeu-me título de Cidadão 
Ribeiropolense.

Quero, ainda, externar meu sentimento de pesar 
pelo falecimento do Desembargador Aloísio Abreu 
Lima, jurista respeitado e admirado em todo o Estado 
de Sergipe e me solidarizar com sua família.

Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senado-
res, venho hoje a esta tribuna, com um sentimento de 
indignação para repudiar a postura racista e inaceitável 
do psicanalista Heverton Octacílio de Campos Mene-
zes, que agrediu verbalmente a atendente de cinema, 
Marina Serafim dos Reis, em um shopping center de 
Brasília, na semana passada.

Ostentando comportamento ultrapassado e coro-
nelista, próprio dos tempos de escravidão, o psicana-
lista disse que a bilheteira, que é negra, deveria “estar 
na África, cuidando de orangotangos”. 

O peso destas palavras, senhoras e senhores, 
soou alto em todo o país. Entidades civis estão se mo-
vimentando e pedindo a punição do agressor, e órgãos 
públicos federais estão agindo em favor da trabalhadora 
que foi vítima de discriminação racial e de humilhação 
pessoal e psicológica. 

Não seria para menos. A sociedade brasileira 
tem avançado muito nos últimos 20 anos em termos 
de direitos individuais, sociais, culturais e políticos. 
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Na nova sociedade em que vivemos, não cabem 
mais agressões, injúrias, difamações e outras práticas 
de injustiças contra a pessoa humana.

A bem da realidade, todos os dias estamos a 
testemunhar repúdios a atos discriminatórios e de 
injustiças que são praticados por pessoas que ainda 
cultuam o poder da cor, do status e da posição social.

A reação nacional de revolta contra os atos dis-
criminatórios do psicanalista é uma sinalização, sem 
precedentes, de que o respeito ao outro vem se con-
solidando e tornando inadmissível qualquer retrocesso 
neste sentido.

O ato discriminatório ocorrido na capital federal 
do país agrediu não somente Marina Serafim dos Reis, 
mas, sobretudo, seus milhares de irmãos, espalhados 
por este imenso e tão diversificado país da América 
Latina, constituído de brancos, pretos, pardos, ama-
relos e indígenas, conforme categorias de classifica-
ção do IBGE.

Em pleno século XXI, posturas como a do se-
nhor Heverton configuram crime racial, humilhação e 
atentado contra os direitos humanos. Esse insulto não 
pode ficar impune.

Desde a Constituição Federal de 1988, discrimi-
nação racial no Brasil é crime. O capítulo dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos da nossa Carta Magna 
preconiza em seu artigo 5º, inciso XLII, que “a prática 
do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”.

Nos últimos dias, os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aprovaram, de forma unânime, 
a constitucionalidade da política de ação afirmativa 
– cotas – para estudantes negros em universidades 
públicas. Foi mais uma demonstração clara de que a 
sociedade brasileira está mudando.

Contente com este processo de mudanças, feliz 
com o reconhecimento à diversidade cultural e étnica 
brasileira e esperançosa diante de ações que reafir-
mam o respeito à cidadania de indivíduos de todas as 
raças, etnias, crenças, classes sociais e concepções 
ideológicas, uno-me a todos que pedem judicialmente 
a punição do agressor de Marina Serafim dos Reis.

Era o que tinha a acrescentar.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 
minutos.)



Ata da 73ª Sessão, Especial, em 7 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Vanessa Grazziotin

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 27 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 57 minutos.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

A presente sessão especial destina-se a come-
morar os 45 anos do Polo Industrial de Manaus, nos 
termos dos Requerimentos de nºs 20 e 165, de 2012, 
dos Senadores Eduardo Braga, Vanessa Grazziotin e 
outros, que os subscrevem. 

Neste momento, quero convidar para compor a 
Mesa as seguintes autoridades presentes: primeiro, 
o Exmº Sr. Senador Eduardo Braga, um dos signatá-
rios desta sessão e Líder do Governo aqui no Sena-
do Federal.

Convido o Exmº Sr. Deputado Federal Pauderney 
Avelino, para compor a Mesa.

Convido o Superintendente da Zona Franca de 
Manaus, Sr. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira, tam-
bém para compor a Mesa. 

Convido a Secretária do Desenvolvimento da 
Produção, Srª Heloisa Regina Guimarães de Mene-
zes, representando, neste ato, o Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Exmº 
Sr Fernando Pimentel, que justificou sua ausência em 
decorrência de estar fora da Capital Federal, Brasília, 
em compromissos já agendados anteriormente; por 
isso, aqui não pode estar, assim como o Dr. Alessan-
dro Teixeira, Secretário-Executivo do Ministério, uma 
pessoa muito querida de todos nós que também está 
fora, cumprindo outra missão do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Convido, por fim, para compor a Mesa, o Presi-
dente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo, 
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
Exmº Sr. Deputado Francisco Souza, que, neste ato, 
representa o Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas, Sr. Deputado Ricardo Nicolau.

Composta a Mesa, convido a todos para, de pé, 
cantarmos o Hino Nacional.

(Procede-se à execução do Hino Nacional bra-
sileiro.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Nós estamos preparando. Vamos apre-
sentar aqui um brevíssimo documentário produzido pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. E quero, 
aqui, fazer um reparo: referi-me aos Requerimentos nº 
20 e 165 como homenageando os 45 anos do Polo In-
dustrial de Manaus. Não. Estamos aqui homenageando 
a Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial talvez seja 
a sua face – talvez não; sem dúvida nenhuma é a sua 
face mais vistosa. O Projeto Zona Franca de Manaus 
vai bem além do Polo Industrial. Então, a presença de 
todos e todas nós, aqui, é para homenagear esse im-
portante modelo de desenvolvimento que muito tem 
contribuído com a Amazônia, o Amazonas e o Brasil. 

Eu quero agradecer a presença de todos e de to-
das. Vejo muitas autoridades representantes de entida-
des. Estamos organizando aqui a nominata e, durante 
nossa sessão, anunciaremos a presença de cada uma 
das senhoras e cada um dos senhores. Mas, desde 
já, eu registro a presença e nossos agradecimentos 
ao Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Manaus, Sr. Ralph Baraúna Assayag. A Câmara de 
Dirigentes Lojistas, assim como todas as entidades 
empresariais de trabalhadores, públicas ou privadas, 
que representam entidades não governamentais, tem 
sido muito importantes na luta não só pela manutenção, 
mas pelo desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.

Entre nós, temos aqui o Dr. Tarcísio Estefano 
Rosa, que como diretor, representa a Eletrobrás. E agra-
deço também aos dirigentes da Eletrobrás Amazonas 
Energia. Muito obrigada pela presença, Dr. Tarcísio.

Pronto o nosso vídeo, convidamos todos para 
que a ele assistam.

(Procede-se à apresentação de vídeo.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada. Portanto, vamos co-
meçar agora a intervenção dos Parlamentares e dos 
nossos convidados.

Para fazer a abertura, como um dos responsáveis 
pela realização desta sessão, quero convidar o Líder 
do Governo aqui no Senado, que foi Governador por 
duas vezes do Estado do Amazonas, Senador Eduar-
do Braga, para fazer seu pronunciamento.

Com a palavra, V. Exª.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Minha cara Presidente desta sessão, minha querida 
Senadora Vanessa Grazziotin, com quem tenho a honra 
de compartilhar a representação do Amazonas nesta 
Casa da Federação brasileira, o Senado da República. 

Quero cumprimentar meu amigo, Deputado Fe-
deral Pauderney Avelino, uma voz sempre atuante na 
defesa do Polo Industrial de Manaus na Câmara dos 
Deputados Federais, até mesmo na interlocução difícil 
com aqueles que insistem em não enxergar o quanto 
o Polo Industrial de Manaus é importante não apenas 
para o Amazonas e para a Amazônia, mas também 
para o Brasil. Eu me refiro a representações partidá-
rias extremamente ligadas ao Estado de São Paulo 
que, talvez por falta de informações, muitas vezes se 
colocam contra o Polo Industrial. Quero, portanto, fa-
zer justiça ao comportamento e à atuação do nosso 
Deputado Pauderney Avelino. 

Queria cumprimentar o eminente amigo e compa-
nheiro, Superintendente da Zona Franca de Manaus, 
Suframa, meu querido Dr. Thomaz Afonso Queiroz 
Nogueira, com quem tive a satisfação e o prazer de 
trabalhar por quase oito anos, como Secretário de Re-
ceita do Estado do Amazonas. 

Minha querida mineira, aqui representando o Mi-
nistério da Indústria e Comércio, o Ministro Pimentel 
participou recentemente do nosso programa de rádio, 
neste sábado próximo-passado. E numa demonstração 
de humildade, o nosso Ministro Pimentel se desculpa-
va por não ter ido até hoje à nossa cidade, ao nosso 
Polo Industrial, numa humildade que é característica 
dos mineiros. Sempre tem ido representar o Ministério 
o Alessandro, que desta feita não pôde estar presen-
te. Digo que esta solenidade ganha com a presença 
de V. Exª, não só pela beleza da mulher brasileira, da 
mulher mineira, mas também pela competência e pela 
eficiência que V. Exª traz para o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, mais pre-
cisamente para a Secretaria de Desenvolvimento da 
Produção. Portanto, seja muito bem-vinda, Drª Heloísa 
Regina Guimarães Menezes, a esta Casa. 

Meu caro Presidente da Assembléia Legislati-
va, neste ato representando, portanto, a Presidência 
da Assembléia Legislativa, meu querido amigo, De-
putado Francisco Souza, com quem tive o prazer de 
compartilhar anos de convivência política no Estado 
do Amazonas. 

Demais autoridades aqui presentes, quero aqui, 
em nome do Ralph Assayag, cumprimentar todos 
os empresários que aqui se fazem presentes. Quero 
cumprimentar também os representantes das classes 

trabalhadoras aqui presentes e todos os senhores e 
senhoras.

Eu costumo dizer, minha cara Senadora Vanes-
sa, senhoras e senhores que a nós assistem, neste 
momento, pelas diversas mídias sociais de que o Se-
nado dispõe – não apenas a televisão e o rádio como 
difusores, mas o Senado dispõe de diversos mecanis-
mos e muitos brasileiros nos acompanham -, que ser 
brasileiro nas praias de Copacabana ou nas praias de 
Ipanema é, sem dúvida nenhuma, um desafio; mas, 
para ser brasileiro nas barrancas do rio Juruá, nas bar-
rancas do Alto Solimões, enfrentando ainda, em pleno 
século XXI, a lamparina, em que pese todo o esforço 
do Luz para Todos - e aqui está o Tarcísio –, é preciso 
ser brasileiro duas vezes, porque é preciso não desistir 
nunca, porque é preciso persistir.

Minha cara Drª Heloísa, nós estamos, hoje, aqui, 
comemorando 45 anos de existência do Pólo Industrial, 
do modelo Zona Franca de Manaus, exatamente no 
ano em que o nosso Estado, o Estado do Amazonas, 
enfrenta a maior enchente de toda a sua história. Fa-
zer esta solenidade no dia de hoje não faria nenhum 
sentido para mim se fosse para ficar mostrando foto-
grafia de chão de fábrica brilhando, de gente muito bem 
uniformizadazinha montando e fabricando produtos e 
não fosse para lembrar que mais de 65 mil famílias no 
Estado do Amazonas perderam tudo que tinham exa-
tamente em função de algo contra o qual nós, seres 
humanos, nada podemos fazer: a vontade da natureza.

Nem com a tecnologia do Japão foi possível 
evitar a tragédia que o tsunami provocou para aquele 
importante povo. Nem com a mais importante tecno-
logia atômica foi possível evitar o que aconteceu em 
Chernobyl. Nós não conseguimos evitar uma enchente. 
Não temos sequer mecanismos tecnológicos para que, 
com seis meses de antecedência, possamos dizer, com 
certeza, que tamanho terá a nossa enchente. Mas sa-
bemos, Drª Heloísa, que, neste momento, são afetadas 
65 mil famílias. Se a senhora multiplicar esse número, 
em média, por dez – estamos falando de famílias que 
vivem no interior, onde a fecundidade é muito maior 
do que a média nacional, onde o número de filhos é 
muito maior do que a média nacional –, verá que são 
650 mil pessoas direta ou indiretamente atingidas por 
essa grande enchente. Se não fosse o Polo Industrial 
de Manaus, tão criticado por quem não nos conhece, 
tão ignorado por quem não nos conhece, essas 650 mil 
pessoas, muito provavelmente, a esta altura, estariam 
abandonas e isoladas, porque nós não teríamos con-
dições econômicas, financeiras, de logística, de apoio, 
nem de presença do Governo Federal para socorrê-las. 
E muitas delas, talvez, estivessem indo não num pau 
de arara, mas numa canoa de arara rumo a São Pau-
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lo, sabe-se lá por que rio, tentando escapar da fome, 
da enchente, da miséria e da pobreza.

O que estamos celebrando hoje no Senado são 
45 anos de uma ousadia que começou lá atrás, com 
um simples Deputado Federal, Pereirinha da Silva, 
que acreditou em um projeto que pudesse levar para 
o coração da Amazônia, por meio de incentivos fiscais, 
um modelo que pudesse induzir o desenvolvimento de 
uma região que havia sido absolutamente abandonada 
por aquilo que chamamos extrativismo.

O que é extrativismo? Extrativismo, senhoras e 
senhores, é nada mais nada menos do que extrair ri-
queza de alguém sem nada pagar, sem nada deixar 
por aquilo. O que aconteceu com o Amazonas e com 
a Amazônia foi que o extrativismo não só nos extraiu, 
mas também roubou da Amazônia brasileira o ouro 
branco, a borracha. Essa é uma dívida que os países 
ricos têm com aquele povo, é uma dívida histórica.

Se não fosse, portanto, a implantação desse mo-
delo, após o extrativismo, a biopirataria, a destruição 
de um arranjo produtivo único e similar, sem similitude 
no País e no mundo, que acabou sendo implantado na 
Malásia e financiando o crescimento da Malásia, se 
não fosse a Zona Franca de Manaus, nós continuarí-
amos sendo o porto de lenha. O porto de lenha não 
tinha direito a fazer com que seus funcionários públi-
cos tivessem o pagamento em dia, o porto de lenha 
não tinha o direito de pensar sequer em universidades 
que pudessem formar os seus filhos, para que seus 
filhos pudessem transformar o futuro do nosso Estado.

Pois bem, quis a coragem desse simples Depu-
tado criar esse modelo. Olhem que nasci em 1960. 
Não posso ter, portanto, nenhuma responsabilidade 
pelo que aconteceu em 1964. A verdade é que, no re-
gime de exceção, no regime de ditadura, a correlação 
de força democrática, neste País, não era daqueles 
que podiam mais, não era daqueles que detinham o 
poder econômico e o poder da imprensa, mas, sim, 
daqueles que detinham o poder pela força militar. Fo-
ram eles que desengavetaram um projeto que estava 
engavetado e empoeirado, aprovado pelo Congresso 
Nacional, pelo Deputado Francisco Pereira da Silva, e 
esquecido nas calendas de uma República que estava 
voltada de costas para a Amazônia.

Eis, aí, que surge, pelas mãos do então Presi-
dente Humberto Castelo Branco, e pelas mãos do Go-
verno Federal, um modelo chamado Zona Franca de 
Manaus, um modelo absolutamente diferente de todos 
os outros. Por quê? Porque era um modelo que exigia 
contrapartida local.

O Polo Industrial de Manaus é um polo de uma 
comissão tripartite, em que Estado entra com renún-
cia fiscal, em que União entra com renúncia fiscal, em 

que Município entra com renúncia fiscal. É um projeto 
único, porque não há nenhum outro projeto, na Repú-
blica Federativa brasileira, de um pacto como esse. 
Por isso, ele está na nossa Carta Magna. A razão que 
leva a Zona Franca de Manaus a estar no art. 40 e 
a ser reproduzida no art. 92 das Disposições Gerais 
Transitórias da Carta Magna deste País é exatamente 
porque lá há um pacto entre esferas de governanças 
distintas: Estado, Município e União.

Naquele momento, no Decreto-Lei nº 288, que 
instituiu e criou a Zona Franca, estabeleciam-se três 
grandes segmentos: o comercial, o industrial e o agroin-
dustrial. O comercial já está vencido e ultrapassado. 
O agroindustrial mal começou, começou mal. E es-
tamos ainda arranhando a ciência e a tecnologia e 
tentando transformar o Centro de Biodiversidade da 
Amazônia, para este deixar de ser aquilo que alguns 
dizem de forma jocosa uma “anta branca” e passar a 
ser, de verdade, um instituto que desenvolva ciência, 
tecnologia, patente e biotecnologia para as futuras ge-
rações. É um Polo que pode ser a resposta a grandes 
indagações deste País.

Mas o Polo Industrial se transformou numa rea-
lidade que viveu momentos distintos, que viveu seus 
altos e baixos, que viveu inseguranças jurídicas, em 
que portarias ministeriais desfaziam decretos-leis e 
leis complementares, pela falta de correlação de for-
ças e pela falta de um Estado democrático de direito 
que pudesse, nas nossas instituições democráticas, 
assegurar aquilo que estaria no nosso pacto federativo.

Foi aí, então, que um amazonense chamado 
Bernardo Cabral, relator da revisão da nossa Carta 
Constitucional, conseguiu colocar lá, de forma defini-
tiva, o Polo Industrial de Manaus e a Zona Franca. A 
partir daí, todos nós, no Amazonas, comemorávamos 
e dizíamos: “Agora, estamos protegidos”. Ledo engano, 
porque, de novo, os Estados mais poderosos, aqueles 
que detinham, portanto, a capacidade de muitas ve-
zes descumprir a Constituição, continuavam lesando 
nosso Estado e prejudicando nosso desenvolvimento.

Foram necessários anos de lutas. Chegamos aos 
45 anos de idade e estamos assegurados até 2023. 
Portanto, graças ao Presidente Lula, graças ao Con-
gresso Nacional, graças ao esforço de muitos, entre 
os quais humildemente me incluo, nós já estamos 
assegurados até 2023. Mas estamos desafiados por 
um projeto encaminhado pela Presidenta Dilma, que 
tramita na Câmara dos Deputados, a prorrogar o pro-
jeto por mais 50 anos e a, mais do que isso, estendê-
-lo para a região metropolitana. E muitos perguntam: 
por que estendê-lo para a região metropolitana? Por 
uma razão lógica: se é verdade que a próxima fronteira 
da Amazônia é a biodiversidade, se é verdade que a 
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próxima fronteira da Amazônia é transformar a nossa 
biodiversidade em biotecnologia e numa biodiversidade 
econômica do País, é preciso incluir floresta dentro do 
Polo Industrial de Manaus, é preciso trazer esse labora-
tório natural para dentro do Polo Industrial de Manaus.

Com isso, é preciso assegurar condições não 
apenas àqueles que trabalham nas plantas, dentro 
das indústrias que estão sediadas em Manaus e que 
transformam Manaus no quarto PIB per capita entre 
as cidades brasileiras, mas também àqueles que estão 
em Manacapuru, em Itacoatiara, e àqueles que estão 
nos polos e que podem efetivamente incluir a nova 
fronteira nessa ação, nesse modelo e nesse programa.

Assim, vamos poder começar a transformar os 
nossos princípios ativos da natureza. Assim, vamos 
poder fazer com que a borracha finalmente entre, de 
uma vez por todas, dentro do Polo Industrial de Ma-
naus, para que possamos produzir motocicletas sem 
importar pneu da China, mas produzindo pneu na Zona 
Franca, comprando borracha produzida no Juruá, onde 
nasceu V. Exª, Deputado Pauderney.

É preciso garantir que aquele povo não vai ape-
nas sobreviver, mas vai também ter perspectivas fu-
turas, com políticas sociais futuras, com desenvolvi-
mento de ciência, de tecnologia, de inovação, para 
que possamos fazer daquela riqueza que Deus nos 
deu a transformação de um modelo de desenvolvi-
mento econômico-social, com responsabilidade am-
biental, um desenvolvimento sustentável. Com isso, o 
povo será mais forte e mais preparado educacional e 
intelectualmente na logística, nos equipamentos, para 
enfrentar a fragilidade de um ecossistema como é o da 
Amazônia. Aquele é um ecossistema fraco.

Mas falar dos 45 anos não é apenas falar des-
ses desafios, mas é dizer que, para que continuemos 
crescendo, é preciso que o nosso problema do custo 
Manaus e o nosso problema de logística num polo 
industrial como o de Manaus sejam equacionados e 
planejados, com estratégia.

Há mais de uma década, Drª Heloísa, enquanto o 
Brasil ainda não vivia um apagão, Manaus já vivia um 
apagão. Como engenheiro eletricista, posso dizer da 
vontade e da coragem da então Ministra Dilma Rous-
seff, hoje Presidenta Dilma Rousseff, e da coragem do 
Presidente Lula de levar para Manaus grupos geradores 
e de montar centenas de grupos geradores, que não 
deveriam alimentar a cidade de Manaus. Manaus, hoje, 
é uma cidade que tem 1,4 gigawatts de demanda de 
energia e é alimentada por uma modelagem de geração 
de energia absolutamente equivocada pelo tamanho 
de demanda que ela tem, mas, bem ou mal, nenhuma 
empresa deixou de se instalar por que faltou energia.

E o mais importante é que, neste momento em 
que comemoramos 45 anos, já podemos ver as torres 
do linhão, que tirarão Manaus e o Polo Industrial do 
isolamento da energia elétrica e que nos interligarão 
ao sistema elétrico brasileiro, sendo erguidas e cons-
truídas, com data marcada para serem inauguradas. 
Mais do que isso, isso nos permite sonhar com um novo 
linhão que interligaria, através da BR-319, com Jirau 
e Santo Antonio, viabilizando a silvinita e a primeira 
grande indústria de transformação do Polo Industrial 
de Manaus. E o Brasil importa potássio.

Recentemente, acabamos de assistir, com gran-
de alegria, a uma grande comemoração no Estado de 
Sergipe, porque a Petrobras cedia, em comodato, a 
sua reserva de silvinita, para que a Vale do Rio Doce 
possa transformá-la em potássio.

Fica aqui um apelo, Deputado Pauderney, Sena-
dora Vanessa, senhores e senhoras, à nossa Petrobras: 
que faça o mesmo modelo! Se não tiver interesse em 
fazer a exploração da silvinita no Amazonas, que faça 
o mesmo modelo com outras empresas que queiram 
produzir a indústria de transformação e consolidar a 
aceleração, portanto, de um anel de alta tensão, que 
interligaria dois sistemas elétricos brasileiros de ponta 
a ponta, fazendo de Manaus o grande hub de entrada 
do sistema elétrico.

O Plano Nacional de Banda Larga começa a se 
transformar numa realidade para a Amazônia a partir 
de uma decisão da Presidenta da República, com a 
implantação de satélites privados e públicos sobre a 
Amazônia. Nós sairemos desse grilhão que nos atrasa 
e que complica a competitividade do Polo Industrial de 
Manaus e passaremos a contar, se Deus quiser, até 
2014, com banda larga competitiva e eficiente para 
garantir nossa competitividade com o resto do setor 
eletrônico, com o resto do setor de duas rodas, com o 
resto dos setores das indústrias ali instaladas.

Portanto, Srª Presidenta, quero comemorar com 
os amazonenses a preservação de 98% de nossa flo-
resta. Quero comemorar com o nosso povo a melhoria 
da qualidade de vida do povo nesses 45 anos. Quero 
comemorar com a Suframa, com os empresários, com 
os sindicatos, com a classe trabalhadora o engrandeci-
mento, o fortalecimento do nosso Polo Industrial. Mas 
quero também deixar aqui a esperança e a convicção 
de que chegamos até aqui, de que atravessamos um 
largo e longo caminho até aqui e de que mostramos 
que isso era possível. Agora, faremos mais do que o 
possível: atravessaremos para o futuro, preparando 
a ponte para as futuras gerações na Amazônia, no 
Amazonas e no Brasil, garantindo dias melhores para 
o povo amazonense e para os brasileiros que lá vivem.

Muito obrigado.
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Parabéns ao modelo brasileiro implantado no 
Polo Industrial de Manaus, parabéns à Zona Franca, 
parabéns à Suframa, parabéns ao MDIC e parabéns 
ao Governo da Presidenta Dilma, que dá continuidade 
a esse importante modelo, para se fazer justiça àquele 
povo! (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimentamos S. Exª o Senador 
Eduardo Braga, não apenas pelo belo pronunciamento, 
no conteúdo, mas também pela emoção durante sua 
intervenção. Afinal de contas, todos nós ficamos extre-
mamente mexidos quando tratamos da Zona Franca 
de Manaus. Costumamos dizer que, aqui, não temos 
nome nem partido. Não é Deputado Pauderney, Sena-
dor Eduardo, Senadora Vanessa, Deputada Rebecca! 
Não! Aqui, todos nós somos Zona Franca de Manaus. 
É assim que somos conhecidos no plenário, nos cor-
redores, em todos os cantos desta Casa.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu 
gostaria de agradecer a presença aos representantes 
da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), citando a presença do Sr. Moacyr Alberto 
Paes e do Sr. José Eduardo Gonçalves.

Agradeço a presença do representante do Mi-
nistério do Meio Ambiente, Aldemir Paraguaçu. É mui-
to bom que esteja o representante do Ministério do 
Meio Ambiente nesta sessão! Afinal de contas, assim 
como está conosco o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, contamos muito com o 
Ministério do Meio Ambiente. Como já destacado pelo 
Senador Eduardo Braga, a Zona Franca de Manaus 
é um dos melhores exemplos de instrumentos para a 
preservação ambiental.

Comunico a presença aqui do Dr. Paulo Abreu, 
Diretor Executivo do Sindicato das Indústrias de Mate-
rial Plástico de Manaus (Simplast), e a presença dos 
diretores da empresa 3M, também instalada no Polo 
Industrial, Dr. Afonso e Drª Janaína.

Está entre nós o Conselheiro da Embaixada de 
Cuba, Dr. Rafael, a quem agradeço a presença.

Na sequência, comunicaremos outras importan-
tíssimas presenças entre nós.

Passo a palavra, neste momento, ao Deputado 
Federal Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito bom dia a todos e a todas que estão aqui pre-
sentes; minha cara Senadora Vanessa, que preside 
esta sessão; Senador Eduardo Braga, que juntamente 
com a Senadora Vanessa é signatário desta sessão 
comemorativa dos 45 anos da Zona Franca de Manaus; 
meu caro Thomaz, Superintendente da Suframa; Drª 

Heloísa Regina Guimarães de Menezes, neste ato 
representando S. Exª o Ministro Fernando Pimentel; 
meu caro Deputado Francisco Souza, que neste ato 
também representa o Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Amazonas, Deputado Ricardo Nicolau; meus 
caros companheiros, presidentes de entidades que re-
presentam vários segmentos do nosso polo industrial 
aqui presentes; autoridades; convidados; meus ami-
gos, o Senador Eduardo Braga, com o conhecimento 
que tem, fez um tratado sobre o Amazonas e a sua 
Zona Franca de Manaus. S. Exª expôs aqui os nossos 
problemas e também as soluções de que precisamos. 

Nós entendemos a importância dos 45 anos de 
um modelo que deu certo, mesmo que durante esse 
percurso nós tenhamos tropeçado muitas vezes. Al-
guns setores da atividade foram ficando pelo meio do 
caminho, principalmente em decorrência da evolução 
tecnológica. 

Eu me lembrava ainda há pouco, quando ouvia o 
Eduardo falar, do primeiro televisor a cores produzido 
no Polo Industrial de Manaus pela Sharp. Em 1973, 
Eduardo, lá estava eu, na linha de montagem da Sharp 
como técnico que tinha sido recrutado na Escola Técni-
ca Federal do Amazonas, hoje Ifam, porque não havia 
técnicos em eletrônica em Manaus; nós, que éramos da 
área de eletrotécnica, fomos recrutados para fazer um 
curso de eletrônica e de TV a cores na Sharp do Brasil 
e produzir o primeiro aparelho de TV a cores no Brasil.

Estamos falando de 1973, Thomaz. De lá para cá, 
tivemos uma evolução constante; tivemos problemas, é 
claro, mas são inegáveis os avanços que tivemos. Tínha-
mos uma Zona Franca comercial, que hoje deixou de 
existir. É necessário, pois, buscarmos os instrumentos 
que garantam a preservação do nosso Polo Industrial, 
que gera em torno de 120 mil empregos diretos, mas, 
se formos contar tudo o que está em torno do Distrito 
Industrial de Manaus, eu diria que o Polo Industrial é 
o motor da economia do Estado do Amazonas. A im-
portância desse Polo não encontra paralelo em outra 
atividade, sobretudo nesse momento e sobretudo para 
os próximos anos. Por isso é importante que nós te-
nhamos a sensibilidade de proteger um modelo eco-
nômico que vem sendo vencedor ao longo do tempo. 
Não é fácil. Não é simples. Não só a tecnologia avan-
ça. O Brasil avança. O mundo avança. As normas, as 
regras avançam. As questões tributárias também. Os 
outros Estados obviamente buscam também algumas 
vantagens para os seus Estados, porque a legislação 
que nós temos na Zona Franca de Manaus, uma le-
gislação única no Brasil, está resguardada por leis que 
foram incorporadas pela Constituição Federal e que nos 
dão garantias. Mas vai enfiar isso na cabeça de um 
burocrata daqui de Brasília; vai enfiar isso na cabeça 

Maio de 201215886    Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



de um Governador ou de Parlamentares que também 
estão em busca de atividades para os seus Estados! 

Ora, meus amigos, meu caro Ralf, você que está 
sempre presente nos debates; meu caro Prof. José Al-
berto, que tanto nos ajuda na discussão desses temas; 
e tantos outros aqui presentes; todos sabem das difi-
culdades que nós temos, do que é tentar compatibili-
zar o desenvolvimento do Brasil às normas tributárias 
que hoje são tão emaranhadas e à legislação da Zona 
Franca de Manaus, porque precisamos sempre estar 
atentos para podermos defender esses benefícios que 
nós conquistamos e que sempre estão ameaçados. 

Mas nós precisamos também contar com a soli-
dariedade de muitos. Precisamos contar sempre com a 
solidariedade de quem está no Governo, seja lá quem 
esteja no Governo, seja lá de que partido for, de que 
segmento for. Precisamos contar com a solidariedade, 
porque o modelo, com a legislação federal, precisa, sim, 
contar com a solidariedade dos governos que estejam 
ocupando o poder.

Por isso eu quero dizer que o modelo da Zona 
Franca de Manaus é vencedor. Já foi dito aqui pelo 
Eduardo que é um modelo que não apenas é o motor 
da nossa economia, mas que, sobretudo, conseguiu 
fazer com que um Estado brasileiro possa ter a sua 
cobertura vegetal. E nós, que viajamos muito pela 
Amazônia, sabemos o que isso significa. Eu viajo toda 
semana, há mais de 20 anos, entre Manaus e Brasília. 
Sou testemunha ocular do avanço das fazendas de soja, 
das fazendas de gado rumo ao Norte, empurrando a 
área agricultável brasileira sobre a Amazônia. O norte 
do Mato Grosso, o sul do Pará, Tocantins, Rondônia, 
o próprio Acre, Estados esses que tinham também 
uma densa cobertura vegetal, e hoje restou nos limi-
tes geográficos do Amazonas uma preservação quase 
que completa, em torno de 98%. Por que isso? Porque 
conseguimos, com o nosso modelo, preservar A flo-
resta. Isso é muito importante para o Brasil e é muito 
importante para o mundo.

É necessário que esta Casa, que representa a 
Federação brasileira; é necessário que a Casa vizinha, 
que é a Casa dos representantes do povo brasileiro, 
saibam que isso é fundamental para o equilíbrio não 
apenas da federação, mas para o equilíbrio ambiental 
do Brasil e do mundo. Nós temos dificuldades ainda 
sim a vencer, mas não podemos atravessar essas di-
ficuldades isoladamente. 

O Eduardo falou aqui na composição entre Gover-
no Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. É 
fundamental que nós possamos vencer as dificuldades 
de logística; a dificuldade geográfica que nós temos 
é brutal. E as soluções poderiam ser alcançadas com 
uma boa logística, que nós não temos e que preci-

samos fazer, porque a concorrência é cada dia mais 
forte, e essa concorrência vem minando os produtos 
da Zona Franca de Manaus no que tange à sua com-
petitividade. Nem preciso dizer – os senhores sabem 
– que é infinitamente mais barato trazer um contêiner 
da China para São Paulo do que levar um contêiner de 
Manaus até São Paulo. É em torno da metade o valor 
desse custo. Nós precisamos mudar essa equação. 
Nós temos que mudar essa equação; e só podemos 
mudar essa equação dotando o Estado do Amazonas, 
Manaus, de infraestrutura adequada, com facilidade 
de comunicação, com estradas ou com uma linha de 
cabotagem que tenha segurança, que dê segurança 
para as empresas que lá estão sediadas.

Por isso é que eu já concluo, congratulando-me 
com todos aqueles que ao longo dos anos... E aqui eu 
vejo Jadir Magalhães, ex-Superintendente da Suframa, 
que aqui também representa a luta daqueles que es-
tiveram à frente do órgão. Nós temos que nos juntar 
todos para vencermos essas dificuldades.

Mas eu dizia que começamos a fazer a mudança 
da equação com a recente votação dessa Resolução 
nº 72 aqui, no Senado Federal. E eu aproveito que 
ele está presente e o faço na sua presença, Senador 
Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado Federal, 
que fez um trabalho hercúleo; que tirou uma resolução 
que estava engavetada já fazia anos, se não me falha 
a memória, desde 2007; estava engavetada, e havia, 
portanto, cinco anos que não andava. Ele assumiu a 
Liderança do Governo, recebeu uma missão e, diga-se 
de passagem, uma missão quase impossível, porque 
mexer com Estados brasileiros, aqui na Casa da Fe-
deração, é uma coisa complicada. Havia 14 Estados 
que estavam se beneficiando de importações, do sis-
tema de importação que essa resolução combatia. O 
Senador Eduardo Braga assumiu a relatoria, trabalhou 
e trabalhou muito bem, ouviu as entidades de classe, 
ouviu o Governo do Amazonas, ouviu o Governo Fe-
deral, os seus Ministérios e esteve por várias vezes 
no Ministério da Fazenda, realizando a negociação 
necessária para evitar o colapso nos Estados, que já 
vinham praticando essas importações, e para que hou-
vesse a cessação da famosa guerra fiscal. Essa guerra 
fiscal, que para nós, amazonenses, é danosa – e era 
muito danosa. Quantas empresas fecharam as portas 
em Manaus para importar de outros Estados, impor-
tar produtos acabados? Agora, muitas empresas irão 
para o Polo Industrial de Manaus produzir um produto 
que será brasileiro, que vai gerar emprego aqui e no 
Brasil, vai gerar emprego no Estado do Amazonas, 
em São Paulo, em Goiás, no Espírito Santo, se todos 
esses Estados se dedicarem a realizar uma ação que 
vise uma produção industrial. 
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Lá, no Amazonas, já temos a plataforma tributá-
ria e fiscal pronta para atrairmos essas empresas que 
antes importavam o produto acabado e que agora irão 
produzir com insumos nacionais. 

Aqui, aproveito, meu caro Eduardo, já que estou 
tendo a oportunidade de chegar ao Senado, neste dia, 
para fazer este discurso comemorativo dos 45 anos da 
Zona Franca de Manaus, para dizer que essa tarefa 
foi hercúlea, e a partir da Resolução nº 72, a partir do 
ano que vem, quando ela vai produzir efeitos, nós te-
remos um novo momento para a economia do Estado 
do Amazonas. Eu não tenho dúvida de que agora a 
guerra fiscal poderá ser coisa do passado. 

Temos, portanto, um novo momento. Vamos bus-
car aproveitar os momentos que se apresentam para 
nós. 

Agradeço a todos aqueles que, de uma forma ou 
de outra, ao longo do tempo, têm ajudado a fortalecer 
o nosso modelo. Agradeço, sobretudo, ao trabalhador 
anônimo; àqueles que atuam nas linhas de montagem, 
nas fábricas do Polo Industrial de Manaus ou lá pelos 
beiradões; àqueles que hoje já estão produzindo bor-
racha. Lá, no seu Governo, Senador Eduardo Braga, 
você começou a fazer um programa para que a pro-
dução da borracha pudesse novamente acontecer, e 
hoje nós já temos fábricas de pneus em Manaus. Elas 
estão sofrendo a concorrência da China, é bem verda-
de, e nós precisamos ajudar essas empresas a se be-
neficiarem, ou melhor, a terem condições de competir, 
porque é impossível competir com o trabalho escravo, 
é impossível competir com o que eles fazem – e nem 
sabemos direito o que fazem lá – para colocar um pro-
duto com o preço que colocam aqui.

É importante, portanto, que nós agradeçamos 
a todos que participaram dessa longa jornada de 45 
anos, e que todos possamos nos dar as mãos para 
que possamos chegar a mais 50 anos, conforme pro-
posto pela Presidente Dilma, com a ampliação da Zona 
Franca de Manaus para a região metropolitana. Esse 
projeto se encontra na minha mão, e tenho conversa-
do, estou estudando; é importante criar as condições 
para, no momento certo, colocá-lo em votação para 
evitar maiores problemas para a Federação brasileira.

Por isso, concluo, dizendo: parabéns a todos! 
Parabéns aos empresários, àqueles que acreditaram, 
àqueles que são amazonenses, àqueles que são de 
São Paulo, àqueles que são coreanos, japoneses, ame-
ricanos, enfim, a todos aqueles que, de uma forma ou 
de outra, foram para Manaus para ajudar a desenvol-
ver aquela região do nosso País. Quero também pa-
rabenizar o mais humilde trabalhador, que representa 
a fibra, a garra do povo do Amazonas.

Parabéns a todos! (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada. Parabéns a V. Exª, 
Deputado Pauderney Avelino.

Comunico aqui, além da presença do nosso su-
perintendente, que está conosco na Mesa, a presença 
do Dr. Gustavo Igrejas, Superintendente Adjunto de 
Projetos da Suframa; também do Superintendente Ad-
junto de Administração, Dr. Arnóbio; do Dr. José Nagib, 
Superintendente de Planejamento; e do Dr. Adilson Viei-
ra de Jesus, Superintendente Adjunto de Operações.

Comunicamos, ainda, a presença do Dr. José Al-
berto da Costa Machado, Professor da Universidade 
Federal do Amazonas e Pesquisador do Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia; dos dirigentes das 
seguintes empresas, que aqui estão: Weg, Yamaha, 
Whirpool e Sacada; assim como a presença do Dr. 
José Barroso Filho, Juiz Coordenador do Fórum Fun-
diário do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada 
pela presença.

Comunico a presença, com muito prazer, do Dr. 
Jadyr Carvalhedo Magalhães, do escritório de repre-
sentação em Brasília da Eletrobrás Furnas e ex-Supe-
rintendente da Zona Franca de Manaus. Muito obriga-
da. Uma salva de palmas para o Dr. Jadyr Magalhães, 
que aqui está conosco. (Palmas.)

Comunico a presença do Dr. Ronaldo Mota, que 
aqui representa o Centro das Indústrias do Estado do 
Amazonas, e do Dr. Amauri Carlos Blanco, que repre-
senta aqui a Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas. Já comuniquei a presença da Braciclo, mas 
faltou comunicar a presença do Dr. Rodrigo Navarro. 
Muito obrigada pela participação e presença de todos.

Convido, agora, para fazer uso da palavra o re-
presentante da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, o Exmº Deputado Francisco Souza.

Aqui estamos abrindo uma exceção para que 
possamos dar a oportunidade da palavra aos nossos 
convidados.

Presentes conosco estiveram há pouco repre-
sentantes de várias universidades e grupos de terceira 
idade que estão visitando o nosso Senado. (Palmas.)

Aqui temos um grupo da terceira idade do Estado 
do Rio de Janeiro. Sejam todos e todas bem-vindos. 
Estamos comemorando os 45 anos da Zona Franca de 
Manaus, um importante projeto não só para o Norte, 
mas para o Brasil como um todo. (Palmas.)

Com a palavra o Deputado Francisco Souza.
O SR. FRANCISCO SOUZA – Exmª Senadora 

Vanessa Grazziotin, primeira signatária do requerimento 
tão importante e Presidente da Sessão Especial; Exmº 
Sr. Senador Eduardo Braga, também signatário desta 
oportunidade para todos nós e para o Amazonas, Se-
nador Líder do Governo da Presidente Dilma; Exmº Sr. 

Maio de 201215888    Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



Deputado Federal Pauderney Avelino, a quem externo 
minha alegria de poder sentar ao seu lado.

Dr. Thomaz Afonso Queiroz, Superintendente 
da Zona Franca de Manaus, meus parabéns. Cumpri-
mento, na pessoa do Dr. José Adilson Vieira, nosso 
amigo, todo o staff da Zona Franca aqui presente; e 
o Presidente da Comissão de Turismo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas, representando 
o Presidente, Deputado Ricardo Nicolau. Com muita 
honra, cumprimento a Drª Heloísa Regina Guimarães 
de Menezes, representando o Ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, Dr. Fernando 
Pimentel. Cumprimento o Dr. Duarte e o Dr. Eliomar, 
da família parlamentar do Senador Eduardo Braga e 
da Senadora Vanessa, que fazem com que este mo-
mento seja tão especial. Cumprimento o Sr. Ralph As-
sayag, não só como Presidente da Federação, da CDL, 
mas representando os empresários do Amazonas. E 
permita-me usar a palavra empreendedorismo, que é 
a marca de seu trabalho e de todos aqui presentes.

Neste momento, agradeço a honra de poder fa-
lar olhando para o Senador Eduardo Braga, olhando 
para a Senadora Vanessa Grazziotin e para os demais 
que compõem a Mesa, essa plateia tão seleta. Como 
já disse, represento a Assembleia Legislativa, e pa-
rabenizo V. Exªs por este momento permitido aqui no 
Senado Federal. 

Senador Eduardo Braga, Senadora Vanessa, este 
momento, para a Zona Franca, para a Suframa, polo 
industrial, como queira, tem um grande significado para 
nós, porque a Zona Franca foi criada para preservar. A 
preservação e a integração são o significado e o ob-
jetivo da criação, mas acho que ninguém imaginava, 
nem o Deputado Francisco Pereira, como o Senador 
Eduardo Braga citou, nem o Presidente da República 
da época imaginava que, além do papel principal, ori-
ginal, da missão principal, que era a preservação, a 
Zona Franca de Manaus chegaria, com 45 anos, ain-
da jovem, ao status que tem economicamente para o 
Brasil e para o mundo. 

Não dá para continuar falando, até porque estou 
nervoso e emocionado e porque há tantas pessoas para 
falar sobre a Zona Franca de Manaus, sobre seu pa-
pel, sua importância e suas conquistas. Quero concluir, 
olhando para esta Mesa, parabenizando a Senadora 
Vanessa Grazziotin e o Senador Eduardo Braga pelo 
ato, por esta sessão especial. Homenagear a Zona 
Franca, seus 45 anos, é reconhecer a Amazônia, em 
especial o Estado do Amazonas. E como é bom ser 
reconhecido, como é bom ter reconhecimento, profis-
sional e empresarialmente. O ser humano vive, sente. 
Como é bom ser homenageado, reconhecido pelo que 
se fez, pelo que se faz e pelo que representa.

Este momento é especial. Parabéns a V. Exªs, ao 
Dr. Thomaz, à Drª Regina, que nos honra, ao Deputa-
do Pauderney e a todos os senhores que falaram por 
ocasião do aniversário da Zona Franca de Manaus.

Parabéns e muito obrigado! (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Muito obrigada, Deputado Francisco 
Souza, por sua participação e presença.

Convido agora para fazer uso da palavra – com-
binamos, aqui na mesa, que ele falará não apenas 
como Superintendente da Zona Franca de Manaus, 
mas também como integrante que é do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio – o Superinten-
dente da Zona Franca de Manaus, Dr. Thomaz Nogueira.

Pois não. Com a palavra V. Exª, Dr. Thomaz.
O SR. THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEI-

RA – Srª Senadora Vanessa Grazziotin, que preside 
esta sessão; Exmo Sr. Senador Eduardo Braga; Exmo 
Sr. Deputado Pauderney Avelino; Exmo Sr. Deputado 
Francisco Souza, representando a Assembleia Legis-
lativa do Amazonas; Srª Secretária Heloísa Guimarães, 
eu diria que é com alto senso de responsabilidade que, 
ao tempo em que agradeço o Senado da República e 
a iniciativa dos Srs. Senadores por esta sessão, eu me 
manifesto, nesta Casa, para acrescentar alguns peque-
nos aspectos referentes ao Polo Industrial de Manaus. 

Quarenta e cinco anos não são quarenta e cinco 
dias. Toda uma história foi construída ao longo desse 
tempo. Nós, que estamos na direção da Suframa ape-
nas desde 10 de janeiro, temos a obrigação primeira 
de fazer o registro de todos aqueles que construíram 
essa história, de todos aqueles que contribuíram e que 
colocaram seu tijolo nesse esforço. Eu poderia aqui, 
para exemplificar esse esforço, fazer a citação do ex-
-Superintendente Jadyr Magalhães, do Dr. Iank, ser-
vidor daquela Casa de longa data, e de toda a equipe 
que hoje aqui se encontra. Foi com o esforço dessas 
pessoas, mas não somente dessas, que chegamos 
aos 45 anos. 

Ao longo dos últimos anos, como servidor da 
Secretaria da Fazenda, fui testemunha do esforço dos 
nossos Parlamentares e do então Governador Eduardo 
Braga. Houve uma série de iniciativas e debates com a 
sociedade nacional – com a então Deputada Vanessa 
Grazziotin e com o Deputado Pauderney Avelino – que 
possibilitou que nós aqui estivéssemos e que, nesse 
constante diálogo, mostrou a validade desse modelo 
– e este é o ponto que eu gostaria de destacar – para 
a sociedade brasileira. 

A par da solução de integração da Amazônia 
pensada lá no início, diversos outros aspectos foram 
somados nesses 45 anos, mas essa também não é 
menos importante. Em todo fórum, em todos os aspec-
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tos, nós temos buscado salientar esta primeira questão: 
o Polo Industrial de Manaus, efetivamente, é o motor 
da economia amazonense. Em nenhuma outra área 
no mundo uma área geográfica tão pequena expan-
de seus efeitos por uma área geográfica tão grande.

O Estado do Amazonas, com seus 1.570.000 
quilômetros quadrados – e essa é uma realidade que 
poucos conhecem –, é maior que a soma das regi-
ões Sul e Sudeste do Brasil. O Amazonas, com seus 
1.570.000 quilômetros quadrados, é maior do que to-
dos os nove Estados do Nordeste brasileiro. Então, a 
primeira função do modelo Zona Franca de Manaus 
de ocupar e integrar a Amazônia, pode-se dizer, foi 
cumprida, e foi cumprida agregando – como foi dito 
aqui pelos que nos antecederam – a preservação am-
biental, trazendo um modelo que precisa avançar, que 
tem desafios, mas que criou uma alternativa econômi-
ca eficaz para a ocupação daquela parte do território 
nacional. Só nesse ponto, de per si, o Amazonas re-
presenta 16% do território nacional. A área de atuação 
da Suframa, que inclui os Estados de Roraima, Acre, 
Rondônia e Amapá, representa 25% do território na-
cional. E gostaria de citar exemplos das externalidades 
positivas da Zona Franca de Manaus: foram recursos 
do Polo Industrial que possibilitaram investimentos na 
Universidade do Acre.

Então, senhores, eu gostaria de deixar regis-
trado que essa é uma solução não para o Estado do 
Amazonas, mas para o Estado brasileiro. O modelo 
que lá está instalado, o modelo que lá funciona e que 
se desenvolve permite algo que poucos brasileiros 
conhecem: o Amazonas é um dos poucos Estados 
brasileiros que entregam à Federação mais recursos 
do que recebem. É um exportador líquido de recursos 
para o Governo Federal.

Ainda que o quadro de preocupação com o Ama-
zonas tenha melhorado sensivelmente nos últimos 10 
anos, podemos citar apenas um dado de 2010: foram 
arrecadados, no Estado do Amazonas, fruto principal-
mente da atividade do Polo Industrial de Manaus, uma 
receita tributária da ordem de 5,9 bilhões e recebidos, 
em transferências da União, 1,8 bilhão. Mais uma vez, 
esse dado apenas mostra quão eficaz é esse modelo 
para o País.

Comemorar os 45 anos significa impor-nos o de-
safio de construir o futuro. Isso não será feito, de forma 
isolada, por um ou outro segmento. Nenhum de nós 
detém o conhecimento e a verdade completa.

A Suframa se insere nesse esforço, nesse esforço 
com que o Governo Federal, o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio e outros Ministérios 
estão tratando a questão. 

Nós temos, como foi dito aqui, de integrar o que 
temos: esse imenso laboratório da biodiversidade. Nós 
temos de aprofundar o conhecimento e o desenvolvi-
mento das tecnologias que utilizamos, temos de nos 
assenhorear dos processos produtivos. 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus 
agradece ao Senado da República, agradece, em espe-
cial, aos Senadores que formularam a proposta desta 
reunião. Procuraremos nos integrar a todas as forças 
da sociedade, com o apoio decisivo da Presidenta da 
República, do Ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio e de toda a estrutura do Governo, a fim 
de construir os próximos 50 anos.

Muito obrigado. (Palmas.) 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Cumprimentamos, também, o Dr. 
Thomaz Queiroz, pela participação, assim como toda 
a sua equipe, já citamos os superintendentes, mas es-
tão aqui outros servidores e servidoras da Suframa, 
a quem também cumprimento. Quero cumprimentar a 
jornalista Rosângela Alanís, por intermédio de quem 
cumprimento os demais servidores, colaboradores da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Quero, neste momento em que estamos nos 
encaminhando para o encerramento da sessão, dizer 
da minha alegria – e sei que é a alegria de todos nós 
– por estarmos todos aqui homenageando e, mais do 
que isso, comemorando esses 45 anos da Zona Fran-
ca de Manaus.

O modelo, como já foi dito, surgiu a partir de uma 
correta – eu diria corretíssima – análise geopolítica, 
qual seja integrar a Amazônia ao restante do território 
brasileiro. A base estava calçada no estabelecimento 
de um processo produtivo capaz de substituir as impor-
tações. Assim, o Amazonas, como bem relatado pelo 
Senador Eduardo Braga, que ainda vivia os reflexos 
negativos da debacle do vigoroso ciclo da borracha, 
voltou a ter a perspectiva de desenvolvimento e gera-
ção de empregos.

Para nós todos, portanto, falar de Zona Franca 
é falar não só dos 90% da economia do Amazonas, 
da principal fonte de geração de empregos e renda no 
Estado, mas é falar da nossa própria história e, princi-
palmente, da autoestima de todos nós. E, hoje, pode-
mos nos orgulhar ainda muito mais, porque podemos 
afirmar, podemos dizer que falar de Zona Franca sig-
nifica também falar em preservação ambiental.

Como já dito – nunca é demais repetir – a Zona 
Franca foi idealizada ainda na década de 50 pelo De-
putado Francisco Pereira da Silva, que apresentou à 
época à Câmara o Projeto de Lei nº 1.310, em 1951, 
que propunha a criação em Manaus de um porto fran-
co. Esse projeto foi emendado pelo Deputado Maurício 
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Joppert e convertido na Lei nº 3.173, de 6 de junho 
de 1957, transformando o porto em Zona Franca de 
Manaus.

Não obstante sua regulamentação pelo Decreto 
nº 47.754, de fevereiro de 1960, a Zona Franca só en-
trou em vigor efetivamente a partir de 28 de fevereiro 
de 1967, quando o modelo foi reestruturado pelo De-
creto-Lei nº 288. O Governo Federal, portanto, modifi-
cou a legislação, reformulou o modelo e estabeleceu 
incentivos fiscais por um período de trinta anos, para 
que fosse implantado um polo industrial comercial e 
agropecuário. Naquele momento também foi criada a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. A partir 
de 1989, a Superintendência passa a ter também juris-
dição sobre a Amazônia Ocidental e parte do Estado 
do Amapá. Na Amazônia Ocidental, portanto, além do 
Amazonas, mais o Acre, Rondônia e Roraima.

Destaco aqui ainda a função que tem a Suframa 
como agente de desenvolvimento regional, tarefa que, 
penso eu, Deputado Pauderney, Senador Eduardo Bra-
ga, ainda é pouco compreendida pelo poder central, 
vista a perda já há algum tempo da sua capacidade 
de investimentos.

Mas tenho a certeza de que, com os avanços 
na nossa economia e o compromisso deste Governo 
com o desenvolvimento regional, estamos construin-
do um ambiente para que, em breve, possamos dar 
saltos significativos rumo ao fim do contingenciamento 
dos recursos arrecadados pela própria autarquia. Hoje 
essa é uma de nossas principais bandeiras, porque, 
repito, a Superintendência da Zona Franca de Manaus 
não foi criada nem é uma autarquia que apenas tenha 
como função a fiscalização de empresas ou de áreas 
de livre comércio, mas é também uma autarquia que 
tem a obrigação de levar políticas que promovam o 
desenvolvimento regional.

Então, sem dúvida alguma, a bancada do Ama-
zonas, que sempre esteve, está e continuará estando 
muito atenta a todas essas mudanças na macroeco-
nomia brasileira – aliás, extremamente corajosas e 
oportunas – praticadas pelo Governo, pela Presidenta 
Dilma, criará, sem dúvida nenhuma, o ambiente para 
que possamos, em breve, tratar do contingenciamento 
como algo passado, algo da história.

Porém, senhoras e senhores, penso que este 
momento, além de servir para comemorações, ho-
menagens, deve também nos remeter a uma reflexão 
profunda. Aliás, foi o que todos os senhores que me 
antecederam já fizeram – o Senador Eduardo, o De-
putado Pauderney, o Deputado Francisco Souza e o 
nosso Superintendente Thomaz. Precisamos fazer 
essa reflexão, porque, afinal de contas, são 45 anos 
de existência em um país que vive uma profunda trans-

formação interna e que tem procurado se adaptar a 
um mundo cada vez mais globalizado. 

Todos nós aqui sabemos que não tem sido nada 
fácil garantir a competitividade e o desenvolvimento da 
Zona Franca de Manaus. Não é nada fácil defender um 
modelo calçado em benefícios e incentivos fiscais, tri-
butários, que é exceção dentro do sistema tributário 
do País e um modelo que muitos Estados, para muito 
além do Amazonas, gostariam de ter. Não tenho dúvi-
da nenhuma de que o que o Estado do Alagoas mais 
queria ter é uma zona franca. Assim se sucede com 
o Amapá, Pará, Rondônia, Ceará, Piauí. Todos os Es-
tados gostariam de ter, como nós do Amazonas, tam-
bém uma zona franca e um processo tão importante 
de desenvolvimento e geração de emprego.

Duríssima tem sido a nossa tarefa em manter 
nossas vantagens competitivas, que aqui não quero 
repetir. Além do problema da perda de importância 
dos tributos frente às contribuições criadas décadas 
e décadas, temos o problema da convergência digi-
tal. Temos leis de incentivos setoriais que eclodem e 
que são necessárias também para o desenvolvimento 
competitivo do Brasil, para a promoção da inovação. 
Eu poderia comparar a nossa atuação com a do Corpo 
de Bombeiros: quando acabamos de apagar um incên-
dio, lá vem um alarme anunciando um novo problema, 
anunciando um novo incêndio. Mas temos conseguido.

Acho que foi extremamente oportuna a fala do 
Deputado Pauderney quando diz e destaca que, gra-
ças a uma ação unida, temos feito do limão, muitas 
vezes, a limonada. O exemplo mais recente foi a apro-
vação do Projeto de Resolução nº 72, que contou com 
a mobilização de todos nós, sem dúvida nenhuma, 
mas também do Líder do Governo, Senador Eduardo, 
quando conseguimos inserir a exceção da Zona Fran-
ca de Manaus...

(Intervenção fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Exatamente. Lei de Informática, me-
dida provisória convertida em lei, enfim, a exceção da 
Zona Franca de Manaus para que não perdêssemos a 
nossa competitividade. E essa resolução, sem dúvida 
nenhuma, traz efeitos.

Há poucos instantes, o Senador mostrava uma 
matéria publicada hoje, salvo engano, na Folha de 
S.Paulo, mostrando já os efeitos positivos de uma re-
solução que ainda nem está em vigor, porque vigorará 
a partir de janeiro do ano de 2013, mas cujos efeitos 
positivos já estamos sentindo.

Então, quero aqui dizer que isso tem sido possível 
graças à unidade de todo o Estado. E aqui incluo todas 
as entidades governamentais, não governamentais, o 
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Governador do Estado, Omar Aziz, que, assim como 
foi Eduardo Braga, tem sido um lutador incansável da 
defesa do nosso modelo, que, muitas vezes, tem dito: 
“Eu não consigo nem chegar à Presidenta e pedir con-
vênios para o meu Estado, porque pedimos tanto em 
relação à Zona Franca que não sobra espaço. Quando 
chego para discutir questão do Estado, a Presidenta diz: 
‘Mas quer mais do que isso que já estamos dando?’” 
Certamente, foi o que muito ouviu o então governador 
do Presidente Lula, não é, Senador Eduardo Braga?, 
tamanha a nossa dedicação à defesa do nosso modelo!

Portanto, neste momento, eu também quero aqui 
prestar uma grande e sincera homenagem ao nosso 
querido ex-Presidente Lula, que, como um democrata, 
como um nacionalista, como uma pessoa sensível às 
questões mais profundas do nosso povo e da nossa 
gente, conheceu e, não só conheceu, mas compreen-
deu a Zona Franca muito antes de ser Presidente. E, 
logo após a sua eleição, pôde comprovar o seu com-
promisso já manifestado em relação ao nosso Polo 
Industrial. Dele só tivemos apoio e medidas que per-
mitiram o avanço do nosso modelo. Eu faço questão 
de registrar isso, porque, em momentos anteriores ao 
governo do Presidente Lula, sofremos muito, mas muito 
mesmo, com o nosso modelo Zona Franca de Manaus.

Assim como o Presidente Lula foi um grande de-
fensor do nosso modelo, não tenho dúvida nenhuma, a 
nossa Presidenta Dilma tem feito conforme havia pro-
metido não apenas ao empresariado, aos trabalhadores 
do distrito, mas a todo o Amazonas, que, chegando à 
Presidência, encaminharia duas importantes reivindica-
ções nossas: a prorrogação do modelo e a sua expan-
são para a região metropolitana. Isso já se transformou 
em projeto de lei e, em breve, deverá ser aprovado na 
Câmara dos Deputados e chegar ao Senado.

Poderia falar muito mais aqui a respeito da contri-
buição que o nosso modelo dá ao País, não apenas na 
economia, porque, de franco, não temos tanto assim. 
Somos os responsáveis por mais de 50% da arrecada-
ção de tributos de toda a região Norte, aí englobando 
todos os Estados da região Norte. Mais de 50% da ar-
recadação da Receita Federal do Brasil, quase 60%, 
vêm da Zona Franca de Manaus, porque lá não temos 
isenção total de tributos, não somos imunes; temos 
incentivos, mas arrecadamos e, portanto, contribuí-
mos para o Brasil não só diretamente com os cofres 
do governo central, mas, mais do que isso, também 
quando produtos deixam de ser importados e passam 
a ser ali produzidos. E, mais ainda, quando esse Polo 
se transforma num fantástico expediente de proteção 
ambiental. Afinal de contas, enquanto Estados como 
Rondônia tem em torno de 40% da área das suas flo-
restas devastada, nós podemos dizer que temos 98% 

preservadas. Isso graças à possibilidade de geração 
de emprego na Zona Franca, que diminui a pressão 
sobre nossas florestas.

Com essas palavras, quero dizer que, homena-
geando a Zona Franca, fazendo uma reflexão dos mo-
mentos positivos e negativos, temos tido capacidade 
de superar um a um os problemas que nos colocam 
à frente. Penso que, além do desafio de fortalecer o 
modelo, de desenvolver o modelo, de garantir a in-
fraestrutura necessária ao modelo no nosso Estado, 
principalmente na nossa cidade e capital do Estado, 
Manaus, precisamos nos unir para lutar por aquilo 
que falamos muito bem no discurso, mas que precisa 
ser posto em prática. E a isto todos os oradores se 
referiram. Somos os detentores da maior diversidade 
biológica do Planeta, e essa diversidade biológica tem 
valor; e não só valor econômico, mas tem valor para a 
humanidade, porque a nossa floresta em pé permite 
que as mudanças climáticas não sejam mais evidentes 
e mais catastróficas ainda para a humanidade. Entre-
tanto, essa diversidade tem que ser transformada em 
produto, sem dúvida alguma. 

Portanto, além, repito, da consolidação da Zona 
Franca, temos que avançar. Faço um resumo de tudo o 
que foi dito por aqueles que me antecederam. Temos que 
lutar fortemente para que o Centro de Biotecnologia da 
Amazônia (CBA) dê um passo significativo e qualitativo 
no seu processo produtivo de desenvolvimento de pes-
quisa inovadora e de pesquisa de produtos. Assim como 
a Zona Franca de Manaus, a Superintendência também 
precisa ser transformada em uma agência de desenvol-
vimento regional; precisa contribuir com o Amazonas, 
mas precisa contribuir, Superintendente Thomaz, com 
o Acre, contribuir com Roraima, contribuir com Rondô-
nia, contribuir com o Amapá, porque será assim, e só 
assim, que iremos consolidar efetivamente esse modelo. 

Portanto, quero aqui, desde já, agradecer, mais 
uma vez, a todos e a todas a presença. Nada mais justo 
do que estarmos todos aqui homenageando algo que 
é bom para o Amazonas, mas é bom para Amazônia 
e, principalmente, é bom para o Brasil. E dizemos isso 
às vésperas da Rio+20, que vai debater as questões 
ambientais, a sustentabilidade, a economia verde. 
Mais do que ninguém, estamos dentro do projeto de 
sustentabilidade e de economia verde. 

Agradeço a todos e a todas a participação. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Cumprida a finalidade da sessão – to-
dos nos honraram muito com suas presenças –, neste 
momento encerramos a nossa sessão.

Muito obrigada.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 57 
minutos.)
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Ata da 74ª Sessão, Não Deliberativa 
em 7 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Paulo Paim e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 mi-

nuto e encerra-se às 18 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

–A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 152 
a 180, 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 (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República a Mensagem nº 147, de 2012, na ori‑
gem, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei do Se‑
nado, nº 237, de 2007, que inscreve o nome de Anita 
Garibaldi – Ana Maria de Jesus Ribeiro – no Livro dos 
Heróis da Pátria, sancionado e transformado na Lei nº 
12.615, de 2012.

Encaminhe–se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali pre‑
visto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei do Senado n° 160, de 2011 – Complementar, 
do Senador Geovani Borges, que acrescenta dispositi-
vo à Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 
para permitir a criação de fundo estadual para viabilizar 
transferências voluntárias da União aos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esgotou–se na última sexta–feira o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te‑
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara n° 94, de 
2011, do Deputado Lincoln Portela, que altera o art. 4º 
da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 – Lei de 
Segurança do Tráfego Aquaviário, para dispor sobre 
a habilitação de amadores.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co‑
missão de Serviços de Infraestrutura, com emenda, a 
matéria volta à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrou–se na última sexta–feira o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2011 (nº 
7.580/2010, na Casa de Origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que cria cargos 
de Advogado da União;

– Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2012 (nº 
1.832/2011, na Casa de Origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe so-
bre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
(SC) e dá outras providências;

– Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2012 (nº 
1.874/2011, na Casa de Origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe so-
bre a criação de Vara do Trabalho na jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
(AL) e dá outras providências.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência comunica que está publicado, 
no Diário do Senado Federal de 5 de maio do corren‑
te, o Parecer n° 5, de 2012–CN, da Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n° 562, de 
2012, concluindo favoravelmente à Medida Provisória, 
quanto aos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e quanto ao mérito, nos termos do projeto 
de lei de conversão apresentado.

O Projeto de Lei de Conversão n° 10, de 2012, 
foi encaminhado a Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 257, de 
2012, do Primeiro–Secretário da Câmara dos Deputa‑
dos, que comunica a prejudicialidade, naquela Casa, 
do Projeto de Lei do Senado n° 48, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 257/12/PS–GSE

Brasília, 3 de maio de 2012

Assunto: Arquivamento do Projeto de Lei

Senhor Primeiro–Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foi prejudicado, 
na Sessão Plenária do dia 11–4–12, o Projeto de Lei 
nº 2.788, de 2011, do Senado Federal (PLS nº 48/11 
na Casa de origem), que “Altera o art. 306 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), para tornar crime a condução de veículos 
automotores sob a influência de álcool ou de substân‑
cia psicoativa”, em virtude da aprovação do Projeto de 
Lei nº 5.607, de 2009, desta Casa.

Assim, nos termos do § 4º do art. 164 do Regi‑
mento Interno da Câmara dos Deputados, informo que 
a proposição será definitivamente arquivada.

Atenciosamente,– Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro–Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Lei do Senado n° 48, de 2011, 
vai ao arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 244, de 2012, na origem, comu‑
nicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 
11, de 2012, do Senado Federal, autuado naquele Tri‑
bunal sob o nº TC–011.999/2012–8 e remetido ao setor 
competente para as providências cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

 
Aviso nº 244–GP/TCU

Brasília, 2 de maio de 2012 

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá–lo cordialmente, registro o re‑

cebimento do Ofício nº 678 (SF) de 25–4–2012, por 
meio do qual esse Órgão encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 11/2012 (SF) que “’Autoriza o Estado 
de Pernambuco a contratar operação de crédito exter‑
no, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$100.000.000,00 (cem 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–011.999/2012–8, foi remetido à Secretaria–Ge‑
ral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Senador Benjamin Zymler, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Aviso nº 244, de 2012, foi juntado ao processado 
da Resolução nº 11, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do 
Ministro de Estado de Minas e Energia, solicitando di‑
latação do prazo para entrega da resposta por 30 dias:

– Nº 46/2012/GM–MME, de 30 de abril de 2012, em 
resposta ao Requerimento nº 1.514, de 2011, 
de informações, de autoria do Senador Aécio 
Neves; e

– Nº 52/2012/GM–MME, de 30 de abril de 2012, em 
resposta ao Requerimento nº 1.477, de 2011, de 
informações, de autoria do Senador Aécio Neves.

Os Avisos foram encaminhados em cópia ao 
Requerente.

Os Requerimentos ficarão na Secretaria–Geral 
da Mesa, aguardando as informações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of.GLPMDB nº 106/2012

Brasília, 7 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex‑

celência a indicação do Senador Valdir Raupp, para 
a suplência em vaga anteriormente ocupada pelo Se‑
nador Clésio Andrade na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 55/12–GLPSDB

Brasília, de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que 

a partir desta data o Senador Aloysio Nunes Ferreira 
deixa de integrar, como titular, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 

Os seguintes Projeto de Lei da Câmara: 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Projetos de Lei da Câmara nºs 33 e 34, de 2012, 
vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, eu pediria a V. Exª que 
me inscrevesse pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Então, de imediato, passamos a palavra ao ex–
Presidente da República Collor de Mello e Senador da 
República pelo Estado de Alagoas, conforme acordo 
feito com a Senadora Ana Amélia.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, por diversas vezes 
nesta Casa e em artigos publicados manifestei meu 
desapreço por qualquer tentativa de controle dos meios 
de comunicação, a começar pela regulamentação do 
exercício profissional do jornalismo e a possibilidade 
de criação de um conselho de fiscalização. Sempre 
defendi a completa e irrestrita liberdade de expressão, 
pois a ela devemos a restauração, a manutenção e a 
continuidade de nosso maior bem institucional, a de‑
mocracia brasileira.

Em meu último pronunciamento nesta tribuna, 
abordei as preocupações que tenho com o andamen‑
to dos trabalhos da recém–instalada Comissão Parla‑
mentar Mista de Inquérito, especialmente no que tange 
à cobertura dos meios, seja na forma de se apropriar 
de informações protegidas constitucionalmente, seja 
na versão posta para a sociedade.

Como é de costume – e por isso venho reiterada‑
mente chamando a atenção para o fato – algumas de 
minhas palavras foram mal interpretadas ou intencio‑
nalmente distorcidas para atribuir a mim opiniões que 
não emiti e as quais não defendo. Isso ocorre muitas 
vezes, é verdade, Sr. Presidente, por ignorância ou 
incapacidade de alguns confrades em compreender 
um texto.

Sr. Presidente, preservar o segredo de justiça é 
cumprir a lei, é defender o que a Constituição reza, e 
não cercear a liberdade de expressão. Garantir a se‑
gurança jurídica e os direitos fundamentais assegura‑
dos a qualquer cidadão é o mínimo se espera de um 
Estado democrático de direito. Nem tudo que envolve 
uma CPMI se reveste de um mero jogo político. Pena 
que alguns meios, em seus esconsos e por meio de 
obreiros da hora ou de plantão, assim não entendem 
e assim não o fazem. Em busca de notoriedade e de 
lucros, lucros e mais lucros, violam normas, valem–se 
de métodos criminosos, deturpam fatos e distorcem 
informações que acabam ferindo a honra e a imagem 
de terceiros. Isto, sim, é censurável, é condenável, é 
crime e, portanto, merece repulsa.

Volto a repetir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena‑
dores, minha preocupação concentra–se também no 
acompanhamento e na cobertura das atividades da co‑
missão que determinados setores e alguns confrades 
costumam adotar, via de regra de maneira famélica, a 
ponto de quebrar as regras mais elementares e repu‑
blicanas do bom e correto jornalismo. Devemos, pois, 
evitar que determinados meios transformem, prema‑
turamente, hipóteses em teorias, indícios em fatos, ou 
suspeição em condenação prévia.

Sempre respeitei a opinião contrária, a diver‑
gência, o contraditório, enfim, o bom e justo debate. 
Isso é salutar e faz parte da democracia. O que não 
aceito é a dissimulação provocativa, a farsa induzida 
ou simplesmente a mentira deslavada. Aos que daque‑
les métodos rasos se utilizarem, que tenham depois o 
estofo para digerir as respostas e assumir eventuais 
consequências.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo lem‑
brar que, na condição de Presidente da República e 
de investigado por um processo político, jamais pro‑
movi qualquer tipo de cerceamento à liberdade de ex‑
pressão nem tampouco criei qualquer dificuldade nas 
apurações sobre o governo e os meus atos – e são 
vários os depoimentos nesse sentido de personagens 
da época, inclusive recentes, desde adversários polí‑
ticos a confrades que cobriram os fatos. Portanto, não 
será agora, no papel de investigador de uma CPMI, 
que vou mudar minha conduta.

Por isso, Sr. Presidente, reafirmo: informar sem‑
pre, porém sem a coabitação entre criminosos, os que 
fornecem as matérias e os que as divulgam, estes fa‑
zendo o papel de porta–vozes daqueles, noticiando, 
no mais das vezes, fatos que atendem a interesses 
que se confundem mesmo com os desses transgres‑
sores. Afinal, dessa coabitação vergonhosa, resultam 
expressivos ganhos pecuniários aos proprietários dos 
veículos e aos confrades que são por eles alugados, 
confrades esses do tipo factótum, porque dão couto 
aos criminosos. 

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
temos que eliminar essas relações rastejantes e em‑
busteiras dos nossos meios, para que mantenham a 
credibilidade dos bons veículos e a integridade de seus 
justos profissionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
Ao mesmo tempo que, por oportuno, solicito a V. 

Exª que faça integrar do meu promunciamento o editorial 
da revista Carta Capital, assinada pelo jornalista Mino 
Carta, edição desta semana, publicada na página 18.

É o pleito que lhe faço,Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FERNANDO COLLOR EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Trevas ao meio-dia

Roberto Civita é o nosso Murdoch, além de in‑
ventor da lâmpada Skuromatic.

Por que a mídia nativa fecha–se em copas dian‑
te das relações entre Carlinhos Cachoeira e a revista 
Veja? O que a induz ao silêncio? O espírito de corpo? 
Não é o que acontece nos países onde o jornalismo 
não se confunde com o poder e em vez de servir a este 
serve ao seu público. Ali os órgãos midiáticos estão 
atentos aos deslizes deste ou daquele entre seus pa‑
res e não hesitam em denunciar a traição aos valores 
indispensáveis à prática do jornalismo. Trata–se de 
combater o mal para preservar a saúde de todos. Ou 
seja, a dignidade da profissão.

O Reino Unido é excelente e atualíssimo exemplo. 
Estabelecida com absoluta nitidez a diferença entre o 
sensacionalismo desvairado dos tabloides e o arrai‑
gado senso de responsabilidade da mídia tradicional, 
foi esta que precipitou a CPI habilitada a demolir o 
castelo britânico de Rupert Murdoch. Isto é, a revelar 
o comportamento da tropa murdoquiana com o mes‑
mo empenho investigativo reservado à elucidação de 
qualquer gênero de crime. Não pode haver condão 
para figuras da laia do magnata midiático australiano 
e ele está sujeito à expulsão da ilha para o seu bunker 
nova–iorquino, declarado incapaz de gerir sua empresa.

O Brasil não é o Reino Unido, a gente sabe. A 
mídia britânica, aberta em leque, representa todas as 
correntes de pensamento. Aqui, terra dos herdeiros 
da casa–grande e da senzala, padecemos a presen‑
ça maciça da mídia do pensamento único. Na hora em 
que vislumbram a chance, por mais remota, de algum 
risco, os senhores da casa–grande unem–se na mes‑
ma margem, de sorte a manter seu reduto intocado. 
Nada de mudanças, e que o deus da marcha da famí‑
lia nos abençoe. A corporação é o próprio poder, de 
sorte a entender liberdade de imprensa como a sua 
liberdade de divulgar o que bem lhe aprouver. A dis‑
torcer, a inventar, a omitir, a mentir. Neste enredo vale 
acentuar o desempenho da revista Veja. De puríssima 
marca murdoquiana.

Não que os demais não mandem às favas os 
princípios mais elementares do jornalismo quando lhes 
convém. Neste momento, haja vista, omitem a parceria 
Cachoeira–Policarpo Jr., diretor da sucursal de Veja em 
Brasília e autor de algumas das mais fantasmagóri‑
cas páginas da semanal da Editora Abril, inspiradas e 

adubadas pelo criminoso, quando não se entregam a 
alguma pena inspirada à tarefa de tomar–lhe as dores. 
Veja, entretanto, superou–se em uma série de situa‑
ções que, em matéria de jornalismo onírico, bateram 
todos os recordes nacionais e levariam o espelho de 
Murdoch a murmurar a possibilidade da existência de 
alguém tão inclinado à mazela quanto ele. E até mais 
inclinado, quem sabe.

O jornalismo brasileiro sempre serviu à casa–
grande, mesmo porque seus donos moravam e moram 
nela. Roberto Civita, patrão abriliano, é relativamente 
novo na corporação. Sua editora, fundada pelo pai Vic‑
tor, nasceu em 1951 e Veja foi lançada em setembro 
de 1968. De todo modo, a se considerarem suas in‑
termináveis certezas, trata–se de alguém que não se 
percebe como intruso, e sim como mestre desbravador, 
divisor de águas, pastor da grei. O sábio que ilumina o 
caminho. Roberto Civita não se permite dúvidas, mas 
um companheiro meu na Veja censurada pela ditadura 
o definia como inventor da lâmpada Skuromatic, aquela 
que produz a treva ao meio–dia.

Indiscutível é que a Veja tem assumido a dian‑
teira na arte de ignorar princípios. A revista exibe um 
currículo excepcional neste campo e cabe perguntar 
qual seria seu momento mais torpe. Talvez aquele em 
que divulgou uma lista de figurões encabeçada pelo 
então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
apontados como donos de contas em paraísos fiscais.

Lista fornecida pelo banqueiro Daniel Dantas, es‑
pecialista no assunto, conforme informação divulgada 
pela própria Veja. O orelhudo logo desmentiu a revista, 
a qual, em revide, relatou seus contatos com DD, sem 
deixar de declinar–lhes hora e local. A questão, como 
era previsível, dissolveu–se no ar do trópico. Miúda 
observação: Dantas conta entre seus advogados, ou 
contou, com Luiz Eduardo Greenhalgh e Márcio Tho‑
maz Bastos, e este é agora defensor de Cachoeira. 
É o caso de dizer que nenhuma bala seria perdida?

Sim, sim, mesmo os mais eminentes criminosos 
merecem defesa em juízo, assim como se admite que 
jornalistas conversem com contraventores. Tudo depen‑
de do uso das informações recebidas. Inaceitável é o 
conluio. A societas sceleris. A bandidagem em comum.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, ex–Presidente Collor, Senador da 
República. V. Exª será atendido na forma regimental, 
na íntegra, com o legítimo direito de colocar nos Anais 
da Casa o editorial da revista Carta Capital.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra neste momento à Sena‑
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dora Ana Amélia, para que faça seu pronunciamento, 
pelo tempo que for necessário nesta segunda–feira.. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, antes de entrar no tema 
que preparei para esta tarde, queria fazer três registros 
que considero relevantes. 

O primeiro deles – e V. Exª certamente estará 
também apoiando esse registro – é que as novas di‑
retorias da Federação das Associações Comerciais 
e de Serviços do Rio Grande do Sul, Federasul, e a 
Associação Comercial de Porto Alegre tomam posse 
hoje. O empresário Ricardo Russowsky substituirá José 
Paulo Cairoli à frente dessas entidades. A cerimônia 
de posse será hoje à noite na Associação Leopoldina 
Juvenil, na nossa capital gaúcha. 

O novo líder da Federasul presidiu o Banrisul, o 
Banco Meridional quando era federal, era um banco 
público, além de ter comandado também entidades 
como a Associação dos Bancos do Rio Grande do 
Sul e o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. 

Ao atual Presidente, José Paulo Cairoli, os cum‑
primentos pela exitosa e profícua gestão. Ao novo 
Presidente, os votos de êxito nesse grande e impor‑
tante desafio. 

Hoje também, Senador Paulo Paim, 7 de maio 
de 2012, faz 85 anos da fundação da Varig. Fundada 
em 7 de maio de 1927, se estivesse entre nós, como 
escreveu Elcion Zingano, comissário da Varig, no ce‑
nário da aviação brasileira, estaria completando seus 
85 anos de fundação. 

Escreveu o comissário: 

Infelizmente, essa grande companhia 
aérea brasileira não está mais aqui. Uma per-
da para o Brasil e para o povo brasileiro. Uma 
empresa que prestou relevantes serviços ao 
Brasil e ao seu povo. Infelizmente, o Governo 
atual e que comanda o País há quase dez 
anos não soube ajudar a Varig no momen-
to em que ela mais precisou. Essa ajuda foi 
negada à companhia aérea, que foi entregue 
nas mãos do dito mercado; ou a parte boa 
da Varig. Ajuda houve e há sempre para ou-
tros setores no Brasil, mas para a Varig não 
houve, infelizmente. (Lamentou o comissário 
Elcion Zingano). Quem perdeu com a saída 
da Varig do cenário da aviação civil brasileira 
foi o Brasil e seu povo. Mesmo assim, meus 
parabéns à Varig.

Ao ler esta mensagem do comissário Elcion Zin‑
gano, associo–me, como também V. Exª, o Senador 
Pedro Simon – porque ela nasceu no nosso estado – e 
também o Senador Alvaro Dias, a essa homenagem à 
Varig, um verdadeiro patrimônio brasileiro que, lamen‑
tavelmente, foi dilapidado. 

Essa data será mais bem comemorada, Senador 
Paulo Paim, se a Ministra Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal, colocar em julgamento a defasagem 
tarifária da Varig. Um tema que nós, juntamente com o 
senhor e o Senador Alvaro Dias, trabalhamos com as 
entidades que representam a categoria dos integran‑
tes do Fundo Aerus e vimos insistentemente pedindo. 
E ficamos até confortados quando a Ministra Cármen 
Lúcia, ao assumir a presidência do Tribunal Superior 
Eleitoral, declarou, em entrevista concedida à televisão, 
que ela perdia o sono com duas ações, uma delas já 
julgada, que é a questão das reservas indígenas do 
sul da Bahia, mas a outra ainda aguarda julgamento, 
que diz respeito exatamente ao direito de milhares de 
famílias, de centenas de famílias de funcionários que 
integravam o fundo Aerus e que não estão mais aí para 
contar essa história.

Nós só esperamos que os seus herdeiros, os seus 
seguidores, os que ainda sobrevivem a essa dor e a 
essa angústia dramática estejam aí para acompanhar 
o julgamento; e que este seja favorável ao resgate de 
um direito que lhes pertence como participantes da 
criação do Fundo Aerus.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há cem 
anos nascia um gaúcho apaixonado pelas letras, pela 
terra do Sul, e pelas belas artes. Com muita emoção, 
falo diante da filha Talita Mondin Leivas, servidora apo‑
sentada desta Casa, no mesmo plenário frequentado 
com assiduidade pelo gaúcho Guido Mondin, ex–Se‑
nador da República, mas que também exerceu cargos 
importantes, como Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Deputado Estadual e Federal, Prefeito, além de 
ser escritor e pintor clássico festejado.

Este gaúcho, brasileiro, de muitos talentos, nas‑
ceu em Porto Alegre no dia 6 de maio de 1912. Aos 
seis anos, descobria a paixão pela pintura clássica, o 
que causou emoção à mãe que sonhava em ter um 
filho artista.

A Revolução de 30 colocou Guido Mondin na 
realidade da política. Viveu um turbilhão em sua vida, 
pois exercia, ao mesmo tempo, liderança sindical, os 
primeiros passos na política e cumpria importantes 
missões e mandatos.

A carreira política foi iniciada em 1950, quando 
foi eleito Deputado Estadual pelo Partido da Represen‑
tação Popular, PRP. Quatro anos mais tarde, foi eleito 
Deputado Federal. Foi Vice–Prefeito da cidade gaúcha 
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e serrana de Caxias do Sul – a sua cidade natal, Sena‑
dor Paim, também é a cidade natal do Senador Pedro 
Simon –, assumindo a prefeitura, nos anos de 1957 e 
1958, mesmo ano em que foi eleito Senador pelo PRP, 
com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB).

Durante o bipartidarismo, implementado no regi‑
me militar, ingressou na Aliança Renovadora Nacional, 
a extinta Arena. Foi reeleito Senador em 1966, pagan‑
do a campanha eleitoral com as telas que produzia, 
pois nunca deixou de se dedicar à pintura, sua maior 
paixão, e sempre exerceu a política com rigor ético e 
com muita responsabilidade.

Guido Mondin, cuja filha está aqui – Talita, muito 
obrigada pela sua presença –,ocupou ainda a Cadeira 
n° 4 da Academia Brasileira de Artes e foi Presidente 
da Associação Rio– Grandense de Artes plásticas, 
entidade, aliás, que ajudou a fundar. 

Em 1975, foi nomeado Ministro do Tribunal de 
Contas da União e três anos depois assumiu a Presi‑
dência do Tribunal de Contas da União.

O jeito despojado e sempre risonho, na verdade 
mostravam um homem que fazia pura poesia da vida 
e de tudo que realizava. Poesia nos pronunciamentos 
que aconteceram aqui neste plenário, palavras que 
tinham como que o poder de hipnotizar os ouvintes. 
O que valia para expressar as ideias e defender os 
projetos era a habilidade de comunicação, habilidade 
de atingir as pessoas com o texto perfeito, a narração 
pausada de um grande orador.

Além das cenas de Brasília, Mondin colocava 
nos seus trabalhos à óleo a preferência pelos temas 
do Rio Grande do Sul, em especial, as paisagens cam‑
peiras. Sua paixão pela política e também pela pintura 
era tanta que mesmo depois de sofrer um derrame, 
que imobilizou seu lado direito, não desistiu. Passou a 
pintar seus quadros com a mão esquerda e costumava 
brincar, Senador Fernando Collor, com a situação em 
que a doença o deixou, dizendo: “Acho que foi casti‑
go, eu, que sempre fui de direita, pintar, agora, com a 
mão esquerda.”

Num momento em que discutimos a seriedade 
dos políticos, a falta de compromisso de muitos para 
com os eleitores, encerro minhas palavras de home‑
nagem a este grande gaúcho e brasileiro, lendo par‑
te do discurso de Guido Mondin , no dia em que ele 
comemorava os 50 anos de idade, aqui desta tribuna:

Sou a voz das gentes, convergência das 
solicitações coletivas, amostragem da socieda‑
de em permanente movimento. Meu sangue, 
meus nervos, minha alma, vinham como vêm 
do sangue dos nervos da alma dos que se 
constituem em mim. Para ser seu mandatário, 
sou, antes, sua essência.

Eu encerro esta homenagem, Senador Paulo 
Paim, Senadores, a este grande gaúcho e brasileiro, 
que aqui em Brasília fincou as raízes – juntamente 
com o ex–Deputado já falecido, Presidente da Câma‑
ra, Nelson Marchezan – da chamada Estância Gaúcha 
do Planalto, o famoso Centro de Tradições Gaúchas, 
numa área que o Governo do Distrito Federal destinou 
para essa entidade. 

Ali, na Estância Gaúcha do Planalto, a presença 
constante de Guido Mondin era também uma festa, por‑
que, além de um apaixonado pelas artes, pela poesia, 
pela política, ele era um grande contador de “causos”. 
Então, esta homenagem é uma singela reverência a 
esse grande gaúcho e brasileiro que muito orgulha a 
todos nós pela seriedade com que trabalhou na política 
e pelos compromissos que teve. No momento em que 
foi preciso, aliou seu PRP ao PTB, esquerda e direita 
juntos, abraçados, para um projeto maior de constru‑
ção de um Rio Grande melhor. 

Assim, é esta a homenagem singela que presto 
a esse grande Guido Mondin, na pessoa de Talita, fi‑
lha do ex–Ministro Guido Mondin; aliás, uma exemplar 
servidora desta Casa, já aposentada, e que participa 
desta cerimônia. Muito obrigada, Talita, por estar aqui 
conosco.

Senador Paulo Paim, eu queria aproveitar tam‑
bém para voltar a falar sobre um tema que já foi abor‑
dado aqui pelo Senador Fernando Collor, relativo ao 
trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
que iniciou, na semana passada, os trabalhos aqui 
no Senado.

A Comissão terá até dia 4 de novembro para 
apresentar um relatório final e prevê um mês de maio 
explosivo.

No dia 15, vamos assistir ao depoimento do con‑
traventor Carlinhos Cachoeira, que está preso no Cen‑
tro de Detenção da Papuda, aqui no Distrito Federal, 
há poucos quilômetros deste plenário. Os Senadores 
e Deputados que participam da Comissão Parlamentar 
de Inquérito já aprovaram a quebra do sigilo bancário 
do bicheiro.

No dia 31 desse mesmo mês de maio, o Senador 
de Goiás, Demóstenes Torres, será ouvido pela CPI. 
Como já se esperava, os trabalhos dessa investiga‑
ção estão sendo acompanhados de muita polêmica e 
discussão. Afinal, estamos iniciando mais uma inves‑
tigação produzida pelas suspeitas de envolvimento de 
membros importantes do cenário político brasileiro e, 
sobretudo, uma investigação que tenta provar o uso 
do poder público para favorecimento de pessoas liga‑
das à contravenção.

Determinar até onde avançaram as irregularida‑
des patrocinadas pelo dinheiro sujo do bicheiro Carlos 
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Cachoeira é um trabalho complicado, mas que preci‑
sa ser feito.

Apesar dessa importância,na estreia da CPI o 
que realmente chamou a atenção foi a preocupação 
de alguns Senadores e Deputados com o papel da im‑
prensa em todo esse processo. Tema, aliás, abordado 
há pouco aqui pelo Senador Fernando Collor.

Srªs e Srs. Senadores, isso não é nenhuma no‑
vidade. Toda vez que o Congresso iniciou uma inves‑
tigação dessa magnitude, a atuação da imprensa foi 
questionada. Alguns Senadores defendem o sigilo das 
investigações, conclamando o segredo de justiça para 
limitar a publicação de informações que serão utilizadas 
e colhidas pela CPI, o que foi agora há pouco defendi‑
do pelo Senador Collor. O que percebo é uma tentativa 
também de colocar no mesmo nível, no mesmo balaio, 
a imprensa e os responsáveis pelas irregularidades até 
aqui apuradas e conhecidas. 

É claro que todas as pessoas, comprovadamen‑
te consideradas culpadas, devem ser punidas, sejam 
membros do Parlamento ou da imprensa, empresários 
ou servidores públicos. A lei é para todos. Agora, co‑
locar todos os veículos de comunicação contra a pa‑
rede me parece uma tentativa de fragilizar de algum 
modo a imprensa. 

Gostaria de salientar, e não o faço aqui por ter 
sido membro da corporação dos meios de comuni‑
cação, que fui jornalista por quarenta anos. Não fui 
diretiva, fui uma funcionária, uma comunicadora, não 
uma dirigente de empresa e nem detentora de ações 
das empresas, mas, exatamente pelo ofício que exer‑
ci durante tanto tempo, gostaria de salientar que a 
informação sempre foi uma questão pública; e é por 
intermédio da imprensa que o povo brasileiro recebe 
e fiscaliza o resultado dos nossos trabalhos aqui no 
Congresso Nacional. 

A imprensa é um veículo de informação e apro‑
ximação dos eleitores com o nosso trabalho. Ignorar 
a importância desse trabalho ou tentar fragilizá–lo é 
ignorar que fomos eleitos pelo povo para ocupar esses 
cargos públicos. 

É extremamente importante também saber e lem‑
brar que as informações divulgadas pela imprensa até 
aqui, fruto das investigações do Ministério Público e 
da Polícia Federal, ajudaram na abertura desta CPI e 
em outros processos de investigação ao longo dos úl‑
timos anos. Se não tivéssemos acesso às reportagens 
diárias que nos levaram às suspeitas de envolvimento 
de parlamentares e governadores, ainda estaríamos 
aqui no plenário defendendo o mandato de pessoas 
que se diziam xerifes da moral e também da dignidade. 

A CPI, senhoras e senhores, é marca registrada 
do trabalho parlamentar e uma das suas mais impor‑

tantes prerrogativas. Das tantas siglas usadas para 
definir nossas atividades aqui no Congresso, talvez 
CPI seja a mais popular em todo o Brasil. Já vivemos, 
aqui no Parlamento, investigações que mudaram os 
cenários políticos, provocaram a saída de personagens 
importantes, como presidente e ministros, e pareciam 
ter revelado até onde a corrupção pode ir. 

Para alguns, CPI é sinônimo de pizza, ou seja, 
de casos investigados sem soluções e sem apuração 
dos culpados. Está bem na hora de mudar essa defi‑
nição, esse conceito. Está na hora também de tirar o 
Brasil das listas dos países mais corruptos do mundo 
e eliminar o peso financeiro das perdas que temos 
com a roubalheira nos cofres públicos. E a imprensa 
é um instrumento importante da realização e acom‑
panhamento desse trabalho. Por isso, encareço que 
a imprensa aja sempre com grande responsabilidade.

Não vamos nos enganar e imaginar que uma 
investigação como essa não esteja concentrando a 
atenção das pessoas, dos eleitores que nos coloca‑
ram neste plenário na esperança de ver seus direitos 
e anseios defendidos.

É por isso que acredito na força das redes so‑
ciais, do Facebook, do Twitter, que têm hoje o poder de 
conectar a sociedade inteira, abrindo um debate único 
sobre a corrupção. As informações dos inquéritos, das 
audiências públicas serão divulgadas e comentadas 
em tempo real. Hoje em dia, mais do que nunca, será 
impossível segurar ou boicotar qualquer informação, 
porque simplesmente vivemos em uma sociedade di‑
ferente, em que o uso da tecnologia da informação já 
entrou na rotina de todo o cidadão brasileiro.

Hoje, senhoras e senhores, com a TV, como a TV 
Senado, que transmite este meu pronunciamento ao 
vivo, com as rádios, como a Radio Senado, que envia 
minha voz e a de todos os Senadores e Senadoras 
para todos os cantos do Brasil, mas sobretudo com 
o acesso a todos esses meios de comunicação pela 
Internet, não há como trabalhar às escuras e procurar 
manter em sigilo as atividades dessa comissão. Somos 
parte de uma sociedade que pode acompanhar tudo 
por intermédio de um único aparelho de celular, um 
tablet ou um computador, ignorando qualquer tipo de 
barreiras sociais, ou seja, o acesso direto à informação 
que se democratizou.

Vivemos hoje um momento único. Do ponto de 
vista histórico, o período em que vivemos, Senador 
Paulo Paim, maiores mudanças na sociedade foram 
momentos onde aconteceu revolução de informação e 
relacionamento. Hoje, com a Internet e principalmente 
com as ferramentas de mídias sociais, estamos vivendo 
uma revolução sem precedentes. Está tudo literalmente 
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na palma da nossa mão, por meio de equipamentos 
cada dia mais eficientes e interconectados.

O eleitor tem hoje essa ferramenta de comunica‑
ção que deu a ele a liberdade de autoria e também a 
liberdade para os comentários instantâneos e respostas 
com assinaturas, com autorias conhecidas.

O Brasil é um país com mais celulares do que 
habitantes. São 231 milhões de aparelhos para 190 
milhões de pessoas, prontas para passar informação, 
acessar e–mails, acompanhar as notícias. Somos o 
segundo país no mundo com o maior número de usu‑
ários no Facebook. O brasileiro está conectado e tem 
assinatura e endereço eletrônicos. 

Pesquisas realizadas pela minha assessoria mos‑
tram que as pessoas conectadas a essa rede de infor‑
mação mundial são pessoas entre 18 e 44 anos. São 
esses os caras pintadas, os eleitores que já saíram às 
ruas, pediram mudanças e que podem, sim, transformar 
o dia a dia do Brasil. São esses eleitores que querem 
uma resposta à corrupção que atinge há muito tempo 
as bases da sociedade brasileira. 

As pessoas estão esperando esta prestação de 
contas e vão cobrar este resultado por meio das redes 
sociais, dos blogs e das mensagens instantâneas que 
todos nós, Senador Pedro Simon, recebemos nos ga‑
binetes todos os dias.

Não podemos permitir que esta CPI – e V. Exª tem 
cobrado isso tantas vezes neste plenário e nesta tribuna 
–, em plena era das redes sociais, se transforme em 
palco político de uma minoria, onde o ponto principal 
não seria o trabalho de busca dos responsáveis pelo 
uso indevido do poder público, mas um ato de defesa 
de partidos ou de parlamentares.

Não podemos permitir que a CPI aconteça sem 
que todos os envolvidos sejam ouvidos, sem que to‑
das as irregularidades e crimes, se cometidos, sejam 
apurados, e os responsáveis sejam devidamente con‑
denado, respeitado o direito de defesa, porque vivemos 
num regime democrático.

Está em jogo o respeito ao eleitor e ao cidadão 
brasileiro, que trabalha o mês inteiro para receber um 
salário e pagar as suas contas. Senadores e Senado‑
ras, isso não tem preço. Precisamos dar uma respos‑
ta adequada e responsável, para não desperdiçar o 
que ainda nos resta de credibilidade do Parlamento e 
desta instituição.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Essa foi a Senadora Ana Amélia.
Como disse muito bem V. Exª, tanto eu como o 

Senador Pedro Simon, gostaríamos de nos somar à 
homenagem que V. Exª faz – e muito bem – ao ines‑
quecível Guido Mondim por toda a sua vida pública, 

a que todos nós assistimos. Naquela época não está‑
vamos na política, mas, com certeza, respeitávamos 
a sua posição muito clara e muito nítida em defesa do 
povo brasileiro. Eu o cumprimento, mas cumprimento 
a Senadora Ana Amélia pela lembrança. Tenho certeza 
de que toda a Bancada gaúcha, tanto de Deputados 
Federais quanto de Senadores, está, neste momento, 
assinando o discurso da Senadora Ana Amélia. 

Parabéns, Senadora Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia, como eu troquei com a 

Senadora Vanessa Grazziotin, se V. Exª puder assu‑
mir a presidência enquanto S. Exª fala, eu preparo o 
meu pronunciamento.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
do PCdoB do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia, a 
quem cumprimento pelo brilhante pronunciamento que 
acaba de fazer desta tribuna.

Quero dizer, Srª Presidenta, que, mais uma vez, 
eu venho à tribuna desta Casa para relatar um pou‑
co a situação delicada em que vive a nossa gente do 
Norte, sobretudo no Estado do Amazonas.

Desta vez, Presidenta Ana Amélia, fiz questão 
de trazer comigo, para esta tribuna, um exemplar de 
um jornal de minha cidade, o jornal A Crítica. Eu po‑
deria ter trazido o jornal Diário do Amazonas, o jornal 
Amazonas Em Tempo, todos os jornais, porque todos 
trazem, como foco principal de suas abordagens e de 
suas matérias, a questão relativa às dificuldades do 
povo em decorrência das cheias, Senadora Ana Amélia.

As fotografias que estão estampadas no jornal 
mostram várias cidades do interior. Aqui, nós temos 
Maués, Careiro da Várzea, Parintins, Anamã, temos vá‑
rios Municípios, com fotografias, Senador Jorge Viana. 

Eu estou mostrando, aqui, as nossas dificuldades 
e o Senador Jorge Viana, que é do vizinho Estado do 
Acre, sabe bem o que significa isso. O rio Purus, o rio 
Juruá acabaram de ver as suas águas baixarem, mas, 
até pouco tempo, eram os ribeirinhos, os moradores 
dos Municípios das calhas desses rios que sofriam 
com esse problema. Agora, no Amazonas, nós esta‑
mos vivendo um problema semelhante, ou até pior, nas 
calhas do rio Negro, do rio Amazonas, do rio Solimões.

Srª Presidenta, talvez o povo brasileiro não tenha 
ideia do que significa para uma família que mora ou 
na sede do Município, ou numa comunidade ribeirinha 
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desse Município, viver aproximadamente três meses 
debaixo de água.

Tudo começa quando a água vai subindo. Junto 
com a água, o assoalho das casas vai subindo também 
– a população constrói o que chamam de maromba –, 
até que chega a uma altura em que não é mais pos‑
sível construir e eles são obrigados a deixar as suas 
casas e viver em abrigos, muitas vezes, muito distan‑
tes das suas residências, em decorrência da alagação 
que atinge não só a sede do Município, mas boa parte 
das comunidades do interior.

Então, é uma situação extremamente delicada, 
muito delicada e que traz muitos tipos de problemas.

Eu tenho dito aqui desta tribuna que o Governo 
Federal tem sido muito solidário com o Governo do Es‑
tado do Amazonas, que, por sua vez, tem ajudado muito 
as prefeituras municipais. Então, não estou aqui para 
reclamar a falta de ajuda, a falta de apoio, não. Estou 
aqui, primeiro, para alertar a população de algo que a 
própria imprensa brasileira vem tratando no dia a dia.

Ontem, num programa dominical, foi mostrada 
uma reportagem especial. Primeiro, a enchente no 
Norte e, logo em seguida, a seca no Nordeste – uma 
contradição. E o que se levanta muito é o debate acer‑
ca das mudanças climáticas. Nesse caso das cheias 
do Amazonas, não há certeza alguma por parte dos 
pesquisadores e dos cientistas, que podem levar à 
afirmação de que as mudanças climáticas vêm anteci‑
pando e vêm tornando cada vez mais próximos esses 
desníveis de uma manifestação que é natural, porque, 
afinal de contas, na nossa região, vivemos seis meses 
com o rio cheio e seis meses de vazante, com o rio 
baixando. Esse é o ciclo natural. Entretanto, tudo tem 
um limite, tanto que as obras, as casas, são constru‑
ídas dentro daquele limite, daquele limite que a pró‑
pria natureza mostrou. Mas esses limites todos estão 
sendo ultrapassados, sejam da cheia, sejam da seca.

Então, é preciso que o Governo brasileiro enten‑
da, que o mundo entenda, que todos os países enten‑
dam a necessidade de cada vez se investir mais forte 
em pesquisa, Senador Jorge. V. Exª, quando relatou 
o Código Florestal aqui, debateu muito esse aspecto. 
Então, investir.

Segundo, levanto este aspecto aqui para dizer 
que, no que pese toda a ajuda recebida... E não foi 
pouca ajuda. Tivemos ajuda momentânea do Governo 
Federal e ajuda no sentido de mudar a infraestrutura 
para evitar que os problemas continuem se manifes‑
tando com tamanha gravidade, como estão sendo 
manifestados hoje.

Ajuda imediata o que seria? Os kits de medica‑
mentos que o Governo Federal vêm encaminhando 
até o meu Estado; o cartão solidário – conhecemos 

como cartão solidário –, que são R$400,00, distribuí‑
dos, Senador Paim, a cada família que sofre com a en‑
chente. E esses R$400,00 para muitos parecem muito 
pouco, mas para eles isso é muito, porque, com esse 
dinheiro, além de alimentos, podem comprar madeira 
para fazer as marombas. Enfim, tentar ajudá–los a ul‑
trapassar esse período de dificuldade de uma forma, 
não diria, mais tranquila, mas pelo menos com menor 
grau de dificuldade.

Então, essa ajuda imediata vem chegando.
E a ajuda estruturante a que me referi – já con‑

cedo o aparte a V. Exª, Senador Jorge Viana – diz res‑
peito a programas como o Água para Todos, porque, 
por incrível que pareça, quando há uma cheia nessas 
proporções, falta água. Que tipo de água? Falta água 
potável, aquela água apropriada para o consumo hu‑
mano. Então, assim como o Luz para Todos é um dos 
maiores e melhores programas do Governo Federal, 
o programa Água para Todos também, porque vai ga‑
rantir a pessoas que vivem nessas pequenas cidades, 
nas pequenas localidades, nas comunidades mais iso‑
ladas, o acesso à água potável.

Fora isso, nós estamos dialogando, Srªs e Srs. 
Senadores, com o Ministério da Agricultura. Eu tenho 
aqui em mãos outro expediente, encaminhado pela 
Secretaria de Produção do Estado do Amazonas ao 
Ministro Mendes Ribeiro e à equipe técnica daquele 
Ministério, que solicita a assinatura de mais um convê‑
nio. Desta feita, um convênio para amparar os agricul‑
tores, Senador Jorge Viana, porque nós que vivemos 
na Amazônia sabemos o que a maioria dos brasilei‑
ros não sabe. Por exemplo, há uma estimativa de que 
essa cheia já tenha atingido de forma drástica – não 
estou falando apenas atingido, mas de forma drástica 
–, no mínimo, dez mil famílias de agricultores. De forma 
drástica! Perderam tudo o que plantaram.

Desses dez mil agricultores, em torno de apenas 
5%, Senadora Ana Amélia, são agricultores legaliza‑
dos, que acessam financiamentos públicos, as linhas 
de crédito maravilhosas que o Governo concede e 
oferece ao microprodutor, ao pequeno produtor, ao 
produtor que trabalha na agricultura familiar. A maio‑
ria, portanto, mais de 95% dos agricultores da nossa 
região, não acessa financiamento nenhum, não tem 
sequer o documento da terra, porque mora em área 
de várzea. E esse perdeu a sua plantação. Porque ele 
não está reconhecido legalmente, é como se ele não 
tivesse a própria carteira de identidade, o próprio regis‑
tro de nascimento. Porque não está inscrito em nada, 
ele não merece da parte do Governo Federal o apoio 
que outros agricultores familiares do Sul e do Sudeste 
têm? É claro que merece.
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Nós estamos pedindo que seja vista uma forma 
legal, porque lá não tem seguro safra, não tem abso‑
lutamente nada. Aqueles que acessam financiamento 
terão como diminuir o pagamento ou até mesmo nem 
pagar quando ficarem comprovadas catástrofes como 
essa que leva à perda total da produção. Mas nós es‑
tamos falando pelos que não têm.

Eu tenho certeza de que o Ministro, que, além de 
ser Deputado Federal, é uma pessoa muito sensível, 
vai entender, vai compreender o problema do nosso 
Estado e somar forças conosco no sentido de encontrar 
uma solução para apoiar e ajudar esses ribeirinhos.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Jorge Via‑
na, com muito prazer.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Eu queria, 
antes de mais nada, cumprimentar esta querida amiga 
Senadora Vanessa Grazziotin, que, além de vizinha, 
é uma das brilhantes representantes das mulheres e 
também dos homens nesta Casa, porque V. Exª, como 
a Senadora Ana Amélia também, orgulha–nos muito 
aqui pela maneira como buscam tratar das questões 
nacionais e ajudar este Brasil a ficar melhor. Eu, como 
morador das cabeceiras dos rios, que recebi a solida‑
riedade, assim como o Governador Tião Viana e o povo 
acreano, sei que as águas que alagaram, que levaram 
à situação de emergência vários Municípios do Acre, 
situação de calamidade pública, como foi o caso de 
Brasiléia e Rio Branco, a capital, agora chegam, meses 
depois, ao médio Amazonas – é assim que funciona – 
e, certamente, daqui a alguns meses, vão chegar à foz, 
e vamos ter sérios problemas, certamente, no Amapá e 
no Pará. O Senado, no ano passado, deu–me a honra 
de aprovar o meu nome e o nome do Senador Casil‑
do Maldaner como Presidente e relator da Comissão 
Temporária da Defesa Civil, porque nós sabemos que 
as questões climáticas estão mais extremadas. Tive‑
mos uma grande seca em 2005, e aí tínhamos fogo na 
floresta tropical. Nós tivemos o rio Amazonas pratica‑
mente com um terço do seu tamanho. Agora, estamos 
vivendo um extremado, por outro lado, que é da cheia, 
que, de certa forma, sai daquilo que seria o razoável 
para nós, moradores do rio, todo ano. E, certamente, 
leva–nos a uma reflexão de que temos, aí sim, algo 
novo, preocupante, que a comunidade cientifica começa 
a identificar como mudança climática. Mas eu queria 
trazer para as questões locais. Nós moramos numa 
região rica, temos uma população que passa muitas 
necessidades e enfrenta ainda desastres naturais: ou 
seca demais ou cheia demais. Parece incrível, mas os 
recursos para Brasiléia – R$300 mil –, que teve uma 
situação de calamidade pública, teve todo o esforço 
do Ministro Fernando Bezerra, teve todo o esforço da 
Defesa Civil, nós recebemos a solidariedade da Defesa 

Civil nacional, mas o certo é que até hoje, os R$300 
mil de ajuda, prometidos há meses, para socorrer com 
colchão, alimentação, abrigo as vítimas da situação de 
calamidade pública de Brasiléia não foram liberados 
até hoje. Foram empenhados, mas a burocracia do 
Ministério do Planejamento tem limite orçamentário. 
Houve um esforço do Ministério da Integração, e não 
foi liberado. Falo sobre essa situação para me asso‑
ciar à preocupação que o Senador Casildo Maldaner 
trouxe nessa semana que passou. Ele foi relator da 
MP que faz uma reestruturação da defesa civil nacio‑
nal, do Sistema Nacional de Defesa Civil e agora está 
cobrando da Casa Civil um posicionamento para que 
possamos fazer a adequação, a fim de que os recursos 
não fiquem contingenciados, para que a população que 
sofre e que precisa do socorro tenha o recurso garan‑
tido ao tempo adequado. Agora, setores da Casa Civil 
dizem que isso não é prioritário, quando foi assumido o 
compromisso que votaríamos. Como ex–Presidente da 
Comissão de Defesa Civil, acho que o Brasil não vai dar 
a atenção devida como requerem mais de 35 Municí‑
pios do Estado do Amazonas que estão passando por 
dificuldades, se continuarmos tratando os recursos da 
defesa civil do jeito que tratamos os recursos para as 
outras áreas. Estamos falando de desastres naturais, 
estamos falando de pessoas que têm que sair das suas 
casas, estamos falando de pessoas que têm toda a sua 
produção e a sua criação destruídas, estamos falan‑
do de pessoas que precisam de socorro para comer e 
para beber. E para comer e para beber o assunto tem 
que ser resolvido no dia. Portanto, é muito importante 
o que V. Exª está falando. Sei que as promessas vêm 
em seguida, mas temos que mudar a maneira de lidar 
principalmente com orçamentos que deveriam ter um 
tratamento diferenciado quando se trata de desastre 
natural, de socorrer as famílias que necessitam. Não 
estou falando nem de reconstrução. Estou falando do 
básico, que é do acolhimento das famílias e do socorro. 
Por fim, cumprimento V. Exª, que merece desta Casa 
todo o apoio para que as populações que passam por 
dificuldades no Amazonas possam ter, por parte das 
autoridades do Amazonas, especialmente das autori‑
dades federais, o apoio necessário. Parabéns, Sena‑
dora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Senador 
Jorge Viana, e não só o incorporo ao meu pronuncia‑
mento, como tenho a convicção de que ele colabora 
muito com o eixo daquilo que nós aqui estamos co‑
locando.

Precisamos superar a burocracia e – repito as 
suas palavras, Senador Jorge Viana – a burocracia 
tem que superar os empecilhos, que não seriam em‑
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pecilhos, seriam os cuidados necessários do Poder 
Público quando se trata de questões emergenciais. 

V. Exª tem razão. Não é só Brasiléia. Estou aqui 
me referindo a outro problema dos ribeirinhos que não 
têm certidão de nascimento, porque eles não têm o 
documento da terra. Eles não acessam financiamen‑
tos públicos, mas são brasileiros. São brasileiros e 
brasileiras que vivem no norte do País, em áreas ex‑
tremamente isoladas, que perdem tudo de uma hora 
para outra – e não é perder parte, é perder tudo – e 
não têm quem os socorram. E dizem: eles vão acessar 
aquela ajuda de R$400. Mas R$400 acessam todos. 
Isso não é suficiente para repor o trabalho de meses. 

Então, nós precisamos resolver essa questão. V. 
Exª, Senador Jorge, levanta o repasse para o Município 
de Brasiléia. A mesma coisa. Boa parte dos Municípios 
do Estado do Amazonas ainda não receberam o cartão 
ou o cheque de R$400,00. Por quê? Porque o Governo 
tem que mandar para o Banco do Brasil, mas o Ban‑
co não tem agência, o Correio tem problemas, e eles 
não querem repassar para o Bradesco, que é o banco 
que detém contas em todos os Municípios no nosso 
Estado. Então, essa burocracia deveria ser superada. 

E estamos aqui exatamente para apelar, porque 
a principal decisão, talvez a mais difícil de todas, foi 
tomada. Vamos ajudar. O convênio com Brasiléia está 
assinado. O convênio com o Governo do Estado está 
assinado. Mas onde está a ponta? Quando o dinheiro 
chega, muitas vezes, já é tarde. 

Então, incorporo o aparte do Senador Jorge Viana. 
Sei do seu envolvimento nesse debate. S. Exª presidiu 
recentemente, na Câmara, uma comissão que tratou 
exatamente disto, de situações emergenciais, de situ‑
ações de calamidade por que passam vários Estados 
e Municípios brasileiros. 

Ainda nesse aspecto, Srª Presidenta, gostaria de 
levantar outra problemática que vem junto com essa 
cheia, com essa enchente despropositada. Aliás, aca‑
bo de receber aqui os dados oficiais do dia de hoje, 
porque a medição ocorre exatamente nesse período. 
O índice histórico da marca tinha sido, até 2009, Se‑
nador Simon – refiro–me ao rio Negro, que banha a 
cidade de Manaus –, de 29,69 metros, atingido no ano 
de 1953. Em 2009, o rio ultrapassou o limite máximo 
de 29,69 metros e chegou a 29,77 metros, ou seja, ul‑
trapassou o limite por alguns centímetros. Hoje, o rio 
Negro atinge a marca de 29,49 metros. 

Estamos ainda com a cheia em franco desen‑
volvimento. Há uma estimativa de que, este ano, o rio 
deverá ultrapassar a marca dos 30 metros, Srª Presi‑
denta, o que é grave.

Estou aqui falando do interior, mas estive em Ma‑
naus, na semana passada, com o Governador Omar 

Aziz, visitando algumas dessas áreas. O centro histó‑
rico da cidade, junto ao porto, chegando à Catedral, 
já está completamente alagado: o mercado municipal; 
a feira da banana, conhecida por todos nós; a feira 
do peixe, que é um ponto tradicional, não apenas de 
venda, mas de visitação pelos turistas. Essa área da 
cidade já está totalmente interditada, por conta das 
águas que sobem com uma velocidade extraordinária.

E um último ponto antes de concluir, Senador. 
Gostaria de falar que, no interior, ainda há mais um 
componente que agrava a situação, que é a falta de 
médicos. Isso está estampado aqui nos jornais. Todos 
os dias, os jornais estampam esse problema. 

Tivemos, recentemente, uma audiência na Comis‑
são de Assuntos Sociais da Casa, em que debatemos, 
não o caso especial do Amazonas ou do Norte, mas 
do Brasil inteiro, em relação à falta de médicos no in‑
terior do Brasil. Aqui, o Secretário–Adjunto de Saúde 
do Amazonas para os Municípios, para o interior, Dr. 
Evandro Oliveira, colocou as nossas dificuldades. Há 
um déficit de quase 400 equipes de médicos da famí‑
lia no interior. O interior do Estado do Amazonas tem 
a possibilidade de formar em torno de 1.600 equipes 
de médico de família. Não conseguimos formar todas, 
porque não temos médicos, apesar de termos recursos.

Muitos prefeitos oferecem um salário de R$25 
mil, mas não há médicos no interior. Isso preocupa 
sempre, mas, nessa situação, muito mais, porque sa‑
bemos que, juntamente com a chuva, quando a água 
começa a baixar, é comum casos de leptospirose, de 
hepatite, de febre tifóide, de dengue, de cólera, de 
diarréias provocadas pelas mais diferentes bactérias, 
infecções. Essa situação poderá se agravar ainda mais 
com a ausência de médicos. 

Certamente, o Governo do Estado elabora um 
plano emergencial, para não permitir que esse vazio 
permaneça pelo menos nesse período. Temos contado, 
também, com a ajuda da Marinha, que desloca seus 
barcos, seus navios–assistência para esses Municípios. 

Mas, enfim, quero concluir meu pronunciamento. 
Primeiro, quero me solidarizar com essa gente humil‑
de e simples, brasileiros e brasileiras que merecem o 
nosso total apoio, a nossa total vigilância. Quero repetir 
que o Governador do Estado e o Governo Federal têm 
feito de tudo para ajudar, mas que temos o dever de 
estar atentos a esse problema, para auxiliar aqueles 
cuja ajuda ainda não chegou. 

Concluo, Senadora Ana Amélia, referindo–me 
aos produtores rurais, estes que estão perdendo não 
apenas os pertences, mas o próprio meio de vida, o 
trabalho de meses e meses a fio, numa floresta e numa 
área de extrema dificuldade, e plantam não apenas 
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para a sua subsistência, mas para alimentar aqueles 
que vivem nas pequenas cidades do nosso interior. 

Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, receba a solida‑
riedade a esse povo sofrido. Ora é seca, ora é enchente 
em pleno coração da Amazônia. V. Exª traz o problema 
para que esta Casa também dele se intere. 

O próximo orador inscrito é o Senador Jorge Via‑
na, do PT do Acre.

Enquanto o Senador chega à tribuna, anuncio a 
presença da Advogada Drª Antonieta Barbosa, per‑
nambucana, autora de um livro importantíssimo: Cân‑
cer – Direito e Cidadania. 

Ela é festejada autora de matéria que diz respei‑
to aos direitos dos portadores de câncer e deu uma 
valiosa contribuição ao meu mandato, permitindo que 
fizéssemos uma resumida cartilha dos direitos dos 
portadores de câncer. A legislação brasileira é muito 
grande e tais direitos estão esparsos. Então, foi valiosa 
sua colaboração, Drª Antonieta. Em nome dos portado‑
res de câncer, agradeço–lhe esse abnegado trabalho. 
A senhora, que viveu, por experiência própria, esse 
problema, agora dá uma contribuição, como cidadã, 
aos demais portadores de câncer.

Muito obrigada. Parabéns pela presença!
Com a palavra o Senador Jorge Viana, do PT 

do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun‑

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chego de mais uma 
viagem ao Acre. Cheguei aqui ontem. Antes de tratar 
do assunto que trago a esta tribuna, quero registrar o 
privilégio de ter acompanhado o Governador Tião Viana 
– junto com o Senador Anibal Diniz, com a Deputada 
Perpétua, com o Deputado Taumaturgo, com o Depu‑
tado Henrique Afonso e com os Deputados Estaduais 
do Acre Moisés Diniz, Líder do Governo no Acre; Pe‑
reira, do PT; Élson Santiago, que compõe a base de 
apoio do Governo na Assembleia – numa viagem aos 
Municípios de Feijó, de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul 
e de Rio Branco.

Em Feijó, pude encontrar com o povo querido, 
apaixonado pelo Acre. É um Município que tenho na 
melhor conta, por ter uma população trabalhadora, lu‑
tadora. Acompanhei o Governador Tião Viana no lança‑
mento de programas. Aliás, pude presenciar a fase final 
do programa de pavimentação de ruas, do programa 
de melhoria do abastecimento de água e também do 
programa de saneamento básico, com esgotamento 
sanitário no Município de Feijó. São R$42 milhões que 
serão gastos no Município. É a maneira com que age 

o Governador. O nosso projeto tem responsabilidade 
com todo o Acre.

Em Feijó, há certo desencontro político, já que o 
Prefeito é de oposição e faz enfrentamento ao governo. 
Mas lá estava o Vice–Prefeito, o Prefeito em exercício, 
que é de oposição também, dando todo o apoio e o aval 
para as ações do Governador Tião Viana no Município.

De lá, fomos a Tarauacá, onde também tivemos 
uma excepcional agenda, com forte participação po‑
pular, para tratar daquilo que penso deva ser a agenda 
de todo o Brasil, de todos os Municípios: saneamento 
básico. É preciso haver água tratada, esgotamento 
sanitário e investimento nos Municípios. Em Tarauacá, 
também ficou acertado o início das obras, no montante 
de R$29 milhões, do Governo do Estado, para o sane‑
amento básico e para a complementação da pavimen‑
tação das ruas de todo o Município. É um programa do 
Governo do Acre que visa à pavimentação de todas as 
ruas em todos os 22 Municípios do Acre.

Seguimos, depois, para Cruzeiro do Sul, onde, 
na sexta–feira, participamos do II Encontro dos Mar‑
ceneiros e Moveleiros. Não custa repetir, da tribuna 
do Senado, o compromisso que tenho com todo o 
segmento que trabalha o beneficiamento de madeira, 
o aproveitamento inteligente de um dos nossos mais 
importantes recursos naturais. Ao mesmo tempo, um 
programa de governo visa a resolver o suprimento com 
manejo florestal certificado e a criar uma política de 
apoio aos pequenos moveleiros e marceneiros. Houve 
uma participação excepcional.

O programa é conduzido pela Secretaria de In‑
dústria e Comércio. O Secretário Edvaldo Magalhães 
e toda a equipe estão de parabéns, tendo em vista que 
foi um grande sucesso! O Acre começa, agora – e isto 
alegra meu coração –, no Juruá, em Cruzeiro do Sul, 
a última etapa do projeto de desenvolvimento que es‑
tamos tentando implantar há 13 anos.

Como Governador, fiz o início de um trabalho 
importante, sem falsa modéstia. O Governador Binho 
aprofundou e elaborou todo um programa de investi‑
mento nesse segmento, com a implantação de florestas 
públicas, que eu já tinha criado. Agora, o Governador 
Tião Viana inaugurou o Parque Industrial Florestal de 
Cruzeiro do Sul. Com isso, haverá geração de empre‑
go. Tudo será feito dentro de um programa de desen‑
volvimento sustentável do Estado do Acre.

Voltando a Rio Branco, pude participar também 
de um seminário promovido pela CUT, pela Federação 
dos Trabalhadores do Acre, pelo Conselho Nacional de 
Seringueiros e pelo próprio Partido dos Trabalhadores. 
Eram mais de 100 pessoas. No sábado, à noite, fize‑
mos um debate sobre desenvolvimento sustentável, 
sobre a Rio+20, e fiquei muito contente de ver que há 
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uma preocupação crescente na sociedade acreana e 
nos movimentos sociais com o Planeta, com o Brasil 
e com o Acre.

Esse debate, em que tive o prazer de fazer uma 
palestra – depois, ouvi mais de 20 pessoas que se 
posicionaram –, felizmente, está hoje na ordem do dia 
no Brasil. Com a proximidade da Rio+20, esse é um 
tema que tende a crescer, ocupando cada vez mais 
espaço no Congresso e, especialmente, na imprensa 
e nos demais Estados. Eu mesmo, pelo meu gabine‑
te, pretendo realizar, no final de maio, no começo de 
junho, um seminário exclusivamente sobre a Rio+20 
em Rio Branco.

Srª Presidente, colegas Senadoras e Senadores, 
hoje, pela manhã, começamos um trabalho na Comis‑
são de Meio Ambiente. Este, talvez, tenha sido um dos 
dias mais importantes que tive o privilégio de viver no 
Senado, primeiro pelo tema.

Eu queria parabenizar o Senador Rodrigo Rol‑
lemberg, que agora está dando uma entrevista para a 
TV Senado, junto com Leonardo Boff.

Foi realizado hoje um colóquio internacional so‑
bre o texto de A Carta da Terra. E eu, que sou um dos 
que me motivo e estabeleço meus compromissos de 
vida tendo como base o texto de A Carta da Terra – 
no meu gabinete, divulgo esse texto há pelos menos 
seis anos –, senti–me muito contente de ver, hoje, pela 
manhã, a Ministra Izabella Teixeira, o Senador Rodri‑
go Rollemberg, o Luiz Fernando Merico, Coordenador 
Nacional do IUCN no Brasil.

Aqui também se faz presente uma figura ami‑
ga – tive o privilégio de estar com ele na minha casa 
recentemente –, que está dando uma entrevista nas 
instalações do Senado. Eu o convidei para almoçar 
na minha casa. É uma pessoa por quem tenho uma 
devoção e um respeito muito grande, é uma figura ex‑
traordinária, que é o Leonardo Boff.

Também o Ministro Herman Benjamin, um dos 
que organizou o encontro, teve o apoio de figuras que 
têm o compromisso na busca de fazer da Rio+20 um 
evento bom para o Brasil e para o mundo.

Contamos também com a presença do Professor 
Brendan Mackey, da Universidade Nacional da Austrália.

Tive o privilégio de ser moderador de uma mesa 
em que estava o Senador Cristovam Buarque, o ex–
Ministro do Meio Ambiente José Carlos Carvalho e o 
atual Ministro Ruud Lubbers, ex–Ministro da Holanda 
por 12 anos, um dos que construiu, junto com o Leo‑
nardo Boff e outros, o texto de A Carta da Terra.

Foi um debate excepcional, do qual alguns cole‑
gas Senadores puderam participar. O Senador Cris‑
tovam estava numa manhã inspirada. Foi um encon‑
tro daqueles que deveria tomar conta diariamente da 

agenda desta Casa, que, graças ao esforço de muitos 
colegas, faz, às vezes, excepcionais debates nas Co‑
missões, mas, lamentavelmente, esses debates não 
ganham força no plenário. E, agora, temos um desafio 
maior: por conta da CPMI, por conta de uma agenda a 
que temos que dar toda a atenção, certamente vamos 
diminuir aquilo que, desde que cheguei aqui, vejo na 
ação de muitos Senadores, que é o estabelecimento 
de uma agenda que atenda à opinião pública e aos 
interesses do País.

Não tenho dúvida de que a discussão sobre o 
texto de A Carta da Terra se confunde também com a 
agenda da Rio+20. Eu, particularmente, entendo que 
é muito importante que façamos um registro nos Anais 
do Senado sobre o que significa o texto de A Carta 
da Terra. E aí faço um histórico que está aqui no livro 
que acabei de receber do Leonardo Boff, que faz um 
resumo bastante interessante.

No dia 14 de março de 2000, na Unesco, em Pa‑
ris, foi aprovado, depois de oito anos de discussões, 
em todos os continentes, envolvendo 46 países e mais 
de 100 mil pessoas, desde escolas primárias, esqui‑
mós, indígenas da Austrália, do Canadá e do Brasil e 
entidades da sociedade civil até grandes centros de 
pesquisa, universidades, empresas e entidades reli‑
giosas, o texto de A Carta da Terra.

Em 2003, A Carta da Terra foi assumida oficial‑
mente pela Unesco e deverá ser apresentada e assu‑
mida pela ONU, após aprofundada discussão, com o 
mesmo valor da Declaração dos Direitos Humanos. Isso 
é muito importante. A Declaração dos Direitos Huma‑
nos é de 1948. É um marco. É do século passado e é 
um marco para a nossa civilização. Ela carrega com‑
promissos que, individualmente, pessoas assumem 
e que, às vezes, mandatos, organizações e governos 
assumem. Mas essa Declaração dos Direitos Humanos 
já carrega consigo muitas décadas, e, neste momento, 
o mundo discute o desafio da sustentabilidade, não do 
desenvolvimento sustentável, mas da sustentabilidade 
da civilização. É essa questão que, para mim, é cen‑
tral quando pensamos na Rio+20, quando pensamos 
em uma política que possa atender ao mundo inteiro, 
ao nosso Planeta.

Na Comissão de Redação, vale a pena registrar, 
além de Mikhail Gorbachev, que é símbolo de A Carta 
da Terra, participaram Maurice Strong, Steven Rocke‑
feller, Mercedes Sosa – que já não está mais conosco 
–, Leonardo Boff. Hoje, também tivemos uma aula so‑
bre a história da construção de A Carta da Terra com 
o Ministro Ruud Lubbers, que foi, por 12 anos, Primei‑
ro–Ministro da Holanda e que, hoje, é ainda Ministro. 
Essa comunhão de pessoas bem intencionadas fez 
com que esse debate ganhasse força no mundo.
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Aproveito a oportunidade que tenho aqui para 
pedir – e vou fazer a leitura – que fiquem registrados 
nos Anais do Senado Federal os princípios fixados em 
A Carta da Terra. Divulgo o texto de A Carta da Terra 
no meu gabinete, eu fazia isso quando estava no Acre, 
no meu escritório, e sei que há um conhecimento cada 
vez maior sobre isso e um compromisso cada vez 
maior com o estabelecido em A Carta da Terra, mas eu 
gostaria, da tribuna do Senado, de fazer a leitura dos 
princípios. Obviamente, em cada princípio, é feito um 
comentário, mas, por questão de tempo, faço a leitura 
dos princípios exclusivamente:

“1. Respeitar a Terra e a vida em toda a 
sua diversidade.

(...)
2. Cuidar da comunidade da vida com 

compreensão, compaixão e amor.
(...)
3. Construir sociedades democráticas 

que sejam justas, participativas, sustentáveis 
e pacíficas.

(...)
4. Garantir a generosidade e a beleza da 

Terra para as gerações atuais e futuras.
(...)
5. Proteger e restaurar a integridade dos 

sistemas ecológicos da Terra, com especial 
preocupação pela diversidade biológica e pe‑
los processos naturais que sustentam a vida.

(...)
6. Prevenir o dano ao meio ambiente 

com o melhor método de proteção ambiental 
e, quando o conhecimento for limitado, tomar 
o caminho da prudência.

(...)
7. Adotar padrões de produção, consumo 

e reprodução que protejam as capacidades 
regenerativas da Terra, os direitos humanos 
e o bem–estar comunitário.

(...)
8. Avançar o estudo da sustentabilidade 

ecológica e promover a troca aberta e uma am‑
pla aplicação dos conhecimentos adquiridos.

(...)
9. Erradicar a pobreza como um impe‑

rativo ético, social, econômico e ambiental.
(...)
10. Garantir que as atividades econô‑

micas e instituições em todos os níveis pro‑
movam o desenvolvimento humano de forma 
equitativa e sustentável.

(...)

11. Afirmar a igualdade, o equilíbrio e a 
equidade de gênero como pré–requisitos para 
o desenvolvimento sustentável e assegurar o 
acesso universal à educação, ao cuidado da 
saúde e às oportunidades econômicas.

(...)
12. Defender, sem discriminação, o direito 

de todas as pessoas a um ambiente natural e 
social capaz de assegurar a dignidade huma‑
na, a saúde corporal e o bem–estar espiritual, 
dando especial atenção aos direitos dos povos 
indígenas e minorias.

(...)
13. Fortalecer as instituições democráti‑

cas em todos os níveis e proporcionar trans‑
parência e prestação de contas no exercício 
do governo, participação inclusiva na tomada 
de decisões e no acesso à justiça.

(...)
14. Integrar, na educação formal e na 

aprendizagem ao longo da vida, os conhe‑
cimentos, valores e habilidades necessários 
para um modo de vida sustentável.”

Esses são os princípios de A Carta da Terra que 
traz o livro do querido amigo Leonardo Boff.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos 
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio 
Senado, a discussão sobre como podemos ajudar o 
mundo a ser melhor hoje e amanhã, para as próximas 
gerações, levou em conta o fato de que o modelo eco‑
nômico que nos guia hoje é insustentável, inclusive do 
ponto de vista econômico, quando analisamos as crises 
no mercado financeiro na maior economia do mundo 
e na Europa, e é também insustentável na perspectiva 
ambiental e social.

Não podermos achar que estamos no século XXI 
se a base das atividades econômicas e do consumo 
do mundo é insustentável. Não é possível que, com 
tanto conhecimento acumulado, com tanta gente boa 
e trabalhadora neste mundo, com tantos que lutam por 
uma política melhor, não encontremos uma maneira 
de estabelecer um padrão de desenvolvimento para 
os países e para os povos que possa ter sustentabili‑
dade, que possa servir para agora e para as próximas 
gerações.

É exatamente nesse cenário que será realiza‑
da a Rio+20. A Rio–92 cumpriu um papel importante 
quando estabeleceu as Metas do Milênio,quando fez 
com que alguns países e alguns povos buscassem 
uma condição de justiça social e de sustentabilidade 
para a vida. Mas há o desafio da miséria. A pobreza no 
mundo –mais de 1,5 bilhão de pessoas passam fome 
–, o acesso à água e o acesso a questões elementares 
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que deveriam compor a cidadania estão postos ainda 
como desafios, mesmo que estejamos no ano de 2012.

Eu, particularmente, fiz uma intervenção quan‑
do discutimos o Código Florestal. Houve por parte de 
muitos, inclusive da Ministra Isabella, uma sinergia, 
para que a Presidente Dilma vetasse os artigos que 
modificaram o entendimento e o equilíbrio que con‑
quistamos no Senado.

O Código Florestal foi votado aqui, Srª Presidente. 
V. Exª foi uma das lutadoras para que o máximo fosse 
feito para atender os produtores, os pequenos, os mé‑
dios e os grandes que ajudam no desenvolvimento do 
País com o agronegócio, com a atividade da criação 
e da produção. V. Exª fez sempre essa defesa, procu‑
rando levar em conta o equilíbrio, o respeito à vida e 
ao meio ambiente e também a inclusão social. E fize‑
mos aqui um texto que não me agradou plenamente, 
porque eu queria mais para a área ambiental, como 
certamente V. Exª e outros legítimos representantes 
de setores importantes da sociedade brasileira, que 
queriam um pouco mais para um lado ou um pouco 
mais para o outro. Mas fizemos um texto supraparti‑
dário, que recebeu 57 votos.

Diferentemente do que houve na Câmara, apesar 
do esforço do Deputado Aldo e de outros, pareceu–
me que o texto do Senado, que foi elogiado por vários 
editoriais da grande imprensa, pela própria Presiden‑
ta Dilma e pelo editorial de hoje da Folha de S.Paulo, 
foi o mais adequado para o Brasil de agora e do futu‑
ro. Mas, lamentavelmente, o texto foi desfigurado na 
Câmara, e o problema voltou numa dimensão maior. 
Aqueles mais radicais, que queriam o veto no ano pas‑
sado, não tiveram ressonância quando o texto estava 
no Senado, porque não pegou a campanha do veto no 
ano passado. Mas, neste ano, com essa votação que o 
modificou completamente, inclusive aqueles que não 
nos apoiaram no Senado se usam agora daquilo que 
o Senado votou para pedir o veto presidencial.

É óbvio que o Governo do Brasil não pode chegar 
à Rio+20 com esse conflito estabelecido. Para concluir, 
Srª Presidente, tenho falado que a proposta votada no 
Senado era a do equilíbrio. A da Câmara é péssima 
para o meio ambiente, em minha opinião, e é muito ruim 
para os agricultores, porque traz insegurança jurídica 
e estabelece de novo que a solução para os agricul‑
tores vai ficar na Justiça ou nas delegacias de polícia.

É muito importante que a Presidenta possa vetar, 
mas que, imediatamente, inspirada no Senado Fede‑
ral, a proposta possa dar segurança jurídica para os 
trabalhadores, para quem quer criar e plantar no Bra‑
sil, com um olhar, que sei que haverá, voltado para os 
pequenos produtores, para o agricultor familiar, para 
aquele que trabalha em 10 hectares, em 20 hectares, 

que dali tira o seu sustento e educa seus filhos. Se fi‑
zermos isso, se tivermos cuidado com o meio ambiente, 
apoiando aqueles que querem produzir e criar dentro 
da lei, certamente vamos superar isso.

Encerro aqui, dizendo que apresentei um desafio, 
e Leonardo Boff escreveu, neste pequeno guardanapo, 
uma sugestão: “O mundo está desse jeito insustentável 
porque ele se guia pelo PIB, Produto Interno Bruto, que 
não diz nada. Às vezes, é um número que diz que os 
cofres estão cheios, mas a miséria está aumentando, 
o meio ambiente está sendo destruído. O mundo do 
século XXI tem de ter um sucessor do PIB”.

Acho que a Presidenta Dilma ganharia muito se 
chegasse à Rio+20 dizendo: “O Brasil põe um desa‑
fio para o mundo, suceder o PIB com outro indicador 
que incorpore o social e o ambiental ao econômico”. 
Para que um país possa ser medido e sua economia, 
deve–se respeitar o meio ambiente e se fazer inclusão 
social, como, aliás, o Brasil tem feito. O País cresce 
com inclusão social.

Muito obrigado pela tolerância, Srª Presidente.
Agradeço a aula que tive no Senado hoje, na 

Comissão de Meio Ambiente. Cumprimento o Senador 
Rodrigo Rollemberg e todos os que ajudaram a fazer 
a manhã de hoje ser fantástica no Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

A Carta da Terra

Preâmbulo
Estamos diante de um momento crítico na histó‑

ria da Terra, numa época em que a humanidade deve 
escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna–se 
cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, 
ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. 
Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio 
de uma magnífica diversidade de culturas e formas de 
vida, somos uma família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar 
para gerar uma sociedade sustentável global fundada 
no respeito pela natureza, nos direitos humanos uni‑
versais, na justiça econômica e numa cultura da paz. 
Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, 
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade 
uns para com os outros, com a grande comunidade de 
vida e com as futuras gerações.

Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em 

evolução. A Terra, nosso lar, é viva como uma comu‑
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nidade de vida incomparável. As forças da natureza 
fazem da existência uma aventura exigente e incerta, 
mas a Terra providenciou as condições essenciais para 
a evolução da vida. A capacidade de recuperação da 
comunidade de vida e o bem–estar da humanidade 
dependem da preservação de uma biosfera saudável 
com todos seus sistemas ecológicos, uma rica varie‑
dade de plantas e animais, solos férteis, águas puras 
e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos 
finitos é uma preocupação comum de todos os povos. 
A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra 
é um dever sagrado.

A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo 

estão causando devastação ambiental, esgotamento 
dos recursos e uma massiva extinção de espécies. 
Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios 
do desenvolvimento não estão sendo divididos eqüi‑
tativamente e a diferença entre ricos e pobres está 
aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os 
conflitos violentos têm aumentado e são causas de 
grande sofrimento. O crescimento sem precedentes 
da população humana tem sobrecarregado os siste‑
mas ecológico e social. As bases da segurança global 
estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, 
mas não inevitáveis.

Desafios Futuros
A escolha é nossa: formar uma aliança global 

para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a 
nossa destruição e a da diversidade da vida. São ne‑
cessárias mudanças fundamentais em nossos valores, 
instituições e modos de vida. Devemos entender que, 
quando as necessidades básicas forem supridas, o 
desenvolvimento humano será primariamente voltado 
a ser mais e não a ter mais. Temos o conhecimento 
e a tecnologia necessários para abastecer a todos e 
reduzir nossos impactos no meio ambiente. O surgi‑
mento de uma sociedade civil global está criando novas 
oportunidades para construir um mundo democrático 
e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, 
políticos, sociais e espirituais estão interligados e jun‑
tos podemos forjar soluções inclusivas.

Responsabilidade Universal
Para realizar estas aspirações, devemos decidir 

viver com um sentido de responsabilidade universal, 
identificando–nos com a comunidade terrestre como 
um todo, bem como com nossas comunidades locais. 
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferen‑
tes e de um mundo no qual as dimensões local e global 
estão ligadas. Cada um compartilha responsabilidade 
pelo presente e pelo futuro bem–estar da família hu‑
mana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito 

de solidariedade humana e de parentesco com toda 
a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o 
mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida 
e com humildade em relação ao lugar que o ser hu‑
mano ocupa na natureza.

Necessitamos com urgência de uma visão com‑
partilhada de valores básicos para proporcionar um 
fundamento ético à comunidade mundial emergente. 
Portanto, juntos na esperança, afirmamos os seguin‑
tes princípios, interdependentes, visando a um modo 
de vida sustentável como padrão comum, através dos 
quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, 
empresas, governos e instituições transnacionais será 
dirigida e avaliada.

PRINCÍPIOS
I. Respeitar e Cuidar da Comunidade de Vida
1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diver‑

sidade.
Reconhecer que todos os seres são interdepen‑

dentes e cada forma de vida tem valor, independente‑
mente de sua utilidade para os seres humanos.

Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os 
seres humanos e no potencial intelectual, artístico, 
ético e espiritual da humanidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compre‑
ensão, compaixão e amor.

Aceitar que, com o direito de possuir, administrar 
e usar os recursos naturais, vem o dever de prevenir 
os danos ao meio ambiente e de proteger os direitos 
das pessoas.

Assumir que, com o aumento da liberdade, dos 
conhecimentos e do poder, vem a maior responsabili‑
dade de promover o bem comum.

3. Construir sociedades democráticas que sejam 
justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.

Assegurar que as comunidades em todos os 
níveis garantam os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais e proporcionem a cada pessoa a opor‑
tunidade de realizar seu pleno potencial.

Promover a justiça econômica e social, propician‑
do a todos a obtenção de uma condição de vida signifi‑
cativa e segura, que seja ecologicamente responsável.

4. Assegurar a generosidade e a beleza da Terra 
para as atuais e às futuras gerações.

Reconhecer que a liberdade de ação de cada 
geração é condicionada pelas necessidades das ge‑
rações futuras.

Transmitir às futuras gerações valores, tradições 
e instituições que apóiem a prosperidade das comuni‑
dades humanas e ecológicas da Terra a longo prazo.

II. Integridade Ecológica
5. Proteger e restaurar a integridade dos sis‑

temas ecológicos da Terra, com especial atenção à 
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diversidade biológica e aos processos naturais que 
sustentam a vida.

Adotar, em todos os níveis, planos e regulamen‑
tações de desenvolvimento sustentável que façam com 
que a conservação e a reabilitação ambiental sejam par‑
te integral de todas as iniciativas de desenvolvimento.

stabelecer e proteger reservas naturais e da bio‑
sfera viáveis, incluindo terras selvagens e áreas ma‑
rinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida 
da Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa 
herança natural.

Promover a recuperação de espécies e ecossis‑
temas ameaçados.

Controlar e erradicar organismos não–nativos 
ou modificados geneticamente que causem dano às 
espécies nativas e ao meio ambiente e impedir a in‑
trodução desses organismos prejudiciais.

Administrar o uso de recursos renováveis como 
água, solo, produtos florestais e vida marinha de for‑
ma que não excedam às taxas de regeneração e que 
protejam a saúde dos ecossistemas.

Administrar a extração e o uso de recursos não–
renováveis, como minerais e combustíveis fósseis de 
forma que minimizem o esgotamento e não causem 
dano ambiental grave.

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor 
método de proteção ambiental e, quando o conheci‑
mento for limitado, assumir uma postura de precaução.

Agir para evitar a possibilidade de danos ambien‑
tais sérios ou irreversíveis, mesmo quando o conhe‑
cimento científico for incompleto ou não–conclusivo.

Impor o ônus da prova naqueles que afirmarem 
que a atividade proposta não causará dano signifi‑
cativo e fazer com que as partes interessadas sejam 
responsabilizadas pelo dano ambiental.

Assegurar que as tomadas de decisão considerem 
as conseqüências cumulativas, a longo prazo, indiretas, 
de longo alcance e globais das atividades humanas.

Impedir a poluição de qualquer parte do meio 
ambiente e não permitir o aumento de substâncias 
radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.

Evitar atividades militares que causem dano ao 
meio ambiente.

7. Adotar padrões de produção, consumo e repro‑
dução que protejam as capacidades regenerativas da 
Terra, os direitos humanos e o bem–estar comunitário.

Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados 
nos sistemas de produção e consumo e garantir que 
os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas 
ecológicos.

Atuar com moderação e eficiência no uso de 
energia e contar cada vez mais com fontes energéticas 
renováveis, como a energia solar e do vento.

Promover o desenvolvimento, a adoção e a trans‑
ferência eqüitativa de tecnologias ambientais seguras.

Incluir totalmente os custos ambientais e sociais 
de bens e serviços no preço de venda e habilitar os 
consumidores a identificar produtos que satisfaçam às 
mais altas normas sociais e ambientais.

Garantir acesso universal à assistência de saú‑
de que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução 
responsável.

Adotar estilos de vida que acentuem a qualida‑
de de vida e subsistência material num mundo finito.

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológi‑
ca e promover o intercâmbio aberto e aplicação ampla 
do conhecimento adquirido.

Apoiar a cooperação científica e técnica interna‑
cional relacionada à sustentabilidade, com especial 
atenção às necessidades das nações em desenvol‑
vimento.

Reconhecer e preservar os conhecimentos tradi‑
cionais e a sabedoria espiritual em todas as culturas 
que contribuem para a proteção ambiental e o bem–
estar humano.

Garantir que informações de vital importância 
para a saúde humana e para a proteção ambiental, 
incluindo informação genética, permaneçam disponí‑
veis ao domínio público.

III. Justiça Social e Econômica
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, 

social e ambiental.
Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à 

segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao 
abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos 
nacionais e internacionais demandados.

Prover cada ser humano de educação e recur‑
sos para assegurar uma condição de vida sustentável 
e proporcionar seguro social e segurança coletiva aos 
que não são capazes de se manter por conta própria.

Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, 
servir àqueles que sofrem e habilitá–los a desenvolve‑
rem suas capacidades e alcançarem suas aspirações.

10. Garantir que as atividades e instituições eco‑
nômicas em todos os níveis promovam o desenvolvi‑
mento humano de forma eqüitativa e sustentável.

Promover a distribuição eqüitativa da riqueza 
dentro das e entre as nações.

Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, 
técnicos e sociais das nações em desenvolvimento e 
liberá–las de dívidas internacionais onerosas.

Assegurar que todas as transações comerciais 
apóiem o uso de recursos sustentáveis, a proteção 
ambiental e normas trabalhistas progressistas.

Exigir que corporações multinacionais e organiza‑
ções financeiras internacionais atuem com transparên‑
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cia em benefício do bem comum e responsabilizá–las 
pelas conseqüências de suas atividades.

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade dos gêne‑
ros como pré–requisitos para o desenvolvimento sus‑
tentável e assegurar o acesso universal à educação, 
assistência de saúde e às oportunidades econômicas.

Assegurar os direitos humanos das mulheres e 
das meninas e acabar com toda violência contra elas.

Promover a participação ativa das mulheres em 
todos os aspectos da vida econômica, política, civil, 
social e cultural como parceiras plenas e paritárias, 
tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.

Fortalecer as famílias e garantir a segurança e o 
carinho de todos os membros da família.

12. Defender, sem discriminação, os direitos de 
todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz 
de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal 
e o bem–estar espiritual, com especial atenção aos 
direitos dos povos indígenas e minorias.

Eliminar a discriminação em todas as suas for‑
mas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orien‑
tação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica 
ou social.

Afirmar o direito dos povos indígenas à sua es‑
piritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim 
como às suas práticas relacionadas com condições de 
vida sustentáveis.

Honrar e apoiar os jovens das nossas comuni‑
dades, habilitando–os a cumprir seu papel essencial 
na criação de sociedades sustentáveis.

Proteger e restaurar lugares notáveis pelo signi‑
ficado cultural e espiritual.

IV. Democracia, Não–Violência e Paz
13. Fortalecer as instituições democráticas em 

todos os níveis e prover transparência e responsabili‑
zação no exercício do governo, participação inclusiva 
na tomada de decisões e acesso à justiça.

Defender o direito de todas as pessoas receberem 
informação clara e oportuna sobre assuntos ambien‑
tais e todos os planos de desenvolvimento e atividades 
que possam afetá–las ou nos quais tenham interesse.

Apoiar sociedades civis locais, regionais e glo‑
bais e promover a participação significativa de todos 
os indivíduos e organizações interessados na tomada 
de decisões.

Proteger os direitos à liberdade de opinião, de 
expressão, de reunião pacífica, de associação e de 
oposição.

Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimen‑
tos judiciais administrativos e independentes, incluin‑
do retificação e compensação por danos ambientais 
e pela ameaça de tais danos.

Eliminar a corrupção em todas as instituições 
públicas e privadas.

Fortalecer as comunidades locais, habilitando–as 
a cuidar dos seus próprios ambientes, e atribuir res‑
ponsabilidades ambientais aos níveis governamentais 
onde possam ser cumpridas mais efetivamente.

14. Integrar, na educação formal e na aprendi‑
zagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 
habilidades necessárias para um modo de vida sus‑
tentável.

Prover a todos, especialmente a crianças e jovens, 
oportunidades educativas que lhes permitam contribuir 
ativamente para o desenvolvimento sustentável.

Promover a contribuição das artes e humani‑
dades, assim como das ciências, na educação para 
sustentabilidade.

Intensificar o papel dos meios de comunicação 
de massa no aumento da conscientização sobre os 
desafios ecológicos e sociais.

Reconhecer a importância da educação moral 
e espiritual para uma condição de vida sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e 
consideração.

Impedir crueldades aos animais mantidos em 
sociedades humanas e protegê–los de sofrimento.

Proteger animais selvagens de métodos de caça, 
armadilhas e pesca que causem sofrimento extremo, 
prolongado ou evitável.

Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura 
ou destruição de espécies não visadas.

16. Promover uma cultura de tolerância, não–
violência e paz.

Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a so‑
lidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, 
dentro das e entre as nações.

Implementar estratégias amplas para prevenir 
conflitos violentos e usar a colaboração na resolução 
de problemas para administrar e resolver conflitos am‑
bientais e outras disputas.

Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional 
até o nível de uma postura defensiva não–provocativa 
e converter os recursos militares para propósitos pa‑
cíficos, incluindo restauração ecológica.

Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e 
outras armas de destruição em massa.

Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico 
ajude a proteção ambiental e a paz.

Reconhecer que a paz é a plenitude criada por 
relações corretas consigo mesmo, com outras pesso‑
as, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a 
totalidade maior da qual somos parte.
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O Caminho Adiante
Como nunca antes na História, o destino comum 

nos conclama a buscar um novo começo. Tal renovação 
é a promessa destes princípios da Carta da Terra. Para 
cumprir esta promessa, temos que nos comprometer 
a adotar e promover os valores e objetivos da Carta.

Isto requer uma mudança na mente e no coração. 
Requer um novo sentido de interdependência global e 
de responsabilidade universal. Devemos desenvolver 
e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida 
sustentável nos níveis local, nacional, regional e global. 
Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e 
diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas 
formas de realizar esta visão. Devemos aprofundar e 
expandir o diálogo global que gerou a Carta da Terra, 
porque temos muito que aprender a partir da busca 
conjunta em andamento por verdade e sabedoria.

A vida muitas vezes envolve tensões entre valo‑
res importantes. Isto pode significar escolhas difíceis. 
Entretanto, necessitamos encontrar caminhos para 
harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício 
da liberdade com o bem comum, objetivos de curto 
prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, fa‑
mília, organização e comunidade tem um papel vital 
a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as 
instituições educativas, os meios de comunicação, as 
empresas, as organizações não–governamentais e os 
governos são todos chamados a oferecer uma lideran‑
ça criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e 
empresas é essencial para uma governabilidade efetiva.

Para construir uma comunidade global sustentá‑
vel, as nações do mundo devem renovar seu compro‑
misso com as Nações Unidas, cumprir com suas obriga‑
ções respeitando os acordos internacionais existentes 
e apoiar a implementação dos princípios da Carta da 
Terra com um instrumento internacionalmente legaliza‑
do e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento.

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar 
de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso 
firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação 
dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre cele‑
bração da vida.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, 
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Jorge Viana, cumprimentos pelo seu 
pronunciamento e pela abordagem desse tema tão 
candente, tão crucial e tão inadiável para o País, para 

os produtores rurais, para os ambientalistas e para 
as gerações que vão aguardar esse desenvolvimento. 

É claro que, por isso, deve–se passar por um 
debate também sobre as formas de produção, porque 
hoje o mundo ainda é movido a energia fóssil. Isso 
também é um dilema para quem defende o ambiente 
e uma produção que preserve mais e que tenha mais 
sustentabilidade. Parabéns a V. Exª.

Na sua forma regimental, a sua solicitação de 
transcrição de todos os princípios com os comentá‑
rios será atendida.

Como orador inscrito, Senador Paulo Paim, que 
havia feito permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Ana Amélia, Senador Jorge Viana, Senador Anibal, Se‑
nador Pedro Simon, na segunda–feira, eu me desloquei 
para a Paraíba para participar do Congresso Nacional 
dos Juízes do Trabalho. Eu estive no Congresso da 
Anamatra como painelista. Eu sou muito transparen‑
te. Por que digo transparente neste momento? O que 
eu disse lá vou dizer aqui: o que penso da Justiça do 
Trabalho, o que penso do momento que atravessa o 
Congresso Nacional. Fui lá muito, muito bem recebido. 
Um plenário lotado de juízes de todo o Brasil. Eu disse 
lá, naquele momento, que eu ia trazer minha palestra, 
nesta segunda–feira, para a tribuna do Senado. 

Srª Presidente Ana Amélia, estive em João Pes‑
soa nos dias 1 e 2, tendo chegado na segunda–feira. 
Fiquei, naturalmente, muito satisfeito, muito feliz pela 
acolhida que tive de todos os juízes que estavam lá, 
naquele congresso. Na abertura do evento, que acon‑
teceu na noite do dia 1º de maio, tive a honra e a grata 
satisfação de compor a Mesa ao lado do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Ayres 
Britto, e de outras autoridades, entre elas o Presiden‑
te do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro João 
Oreste Dalazen. 

A palestra que proferi no dia 2 teve como tema 
“A função jurisdicional na criação do Direito”. 

O jurista, a quem cumprimento, Luiz Guilherme 
Marinoni, e o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
Maurício Godinho Delgado também dividiram a Mesa 
comigo e foram os outros dois painelistas. O painel 
foi presidido pelo Diretor de Assuntos Legislativos da 
Anamatra, Germano Siqueira. 

Aproveito este momento no Parlamento para 
mostrar o que penso dessa questão. Repito: foi uma 
grande honra participar, na qualidade de palestrante, 
do XVI Congresso Nacional dos Magistrados da Jus‑
tiça do Trabalho (Conamat). 

Agradeço a cada um dos organizadores do even‑
to pelo convite recebido, especialmente ao Presidente 
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da Anamatra, Juiz Renato Henry Sant’Anna, ao Vice–
Presidente Paulo Luiz Schimidt e ao Presidente da 
Anamatra/13, Adriano Mesquita Dantas.

Cumprimento, com mais força neste momento, 
os meus queridos amigos do painel: o Ministro do Tri‑
bunal Superior do Trabalho, que eu já citei, também o 
Maurício Godinho e o jurista Luiz Guilherme.

Acredito, senhores e senhoras, que aquele con‑
gresso avançou muito nas reflexões sobre o papel do 
Poder Judiciário e do magistrado do trabalho na rea‑
lidade social brasileira. Para mim – e lá eu disse –, foi 
um enorme prazer voltar a cidade de João Pessoa, 
belíssima capital da Paraíba, Estado que, com tan‑
to carinho, acolheu a todos. Eu, naturalmente, como 
gaúcho paraibano, disse lá que voltava àquela capital 
com muita alegria, pois recebi, há um ano e meio, o 
título de cidadão paraibano.

Disse lá – e é verdadeiro – que o mar lá é lindo. A 
visão do mar de João Pessoa sempre é inspiradora e, 
com certeza, haveria de renovar, como renovou, nossas 
energias nas importantes reflexões sobre o campo, sem 
limite, do trabalho e as suas contradições. Buscamos 
ali prováveis saídas políticas e jurídicas que poderão 
elevar os padrões de vida do trabalhador no Brasil e, 
por que não dizer, aqui no Mercosul. Tomamos o azul 
profundo do imenso mar paraibano e nordestino como 
uma espécie de sonho, dizia eu, um oásis no deserto 
no momento em que a seca assola e maltrata a nossa 
gente nordestina.

A presença eterna do oceano também nos inspi‑
ra, sempre, a buscar uma sociedade mais justa, com 
água, trabalho e salário digno para todos; uma socie‑
dade mais iluminada, mais solidária e mais fraterna.

Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, a experi‑
ência brasileira mostra novos rumos, novos caminhos 
para que a gente possa sair do chamado capitalismo 
selvagem para um capitalismo voltado para as políticas 
humanitárias. Nós todos sabemos que a responsabi‑
lidade social, infelizmente, em relação ao interesse 
econômico, está ainda muito longe, como demonstrou, 
aqui na tribuna, o Senador Jorge Viana.

Para ajudar a reverter esse quadro, a Justiça do 
Trabalho cumpre um papel fundamental. Eu poderia 
lembrar, aqui, que quase três milhões de ações por 
ano são julgadas – 2,5 milhões, mais ou menos. Acre‑
dito, disse lá e digo aqui, podem crer, que a Anamatra 
prima pela tão sonhada responsabilidade social para 
garantir que os brasileiros possam viver e envelhecer 
com dignidade.

Eu creio nos magistrados do trabalho como guar‑
diões da paz social. Empenham–se na tarefa de distri‑
buir esperança, renda e justiça para todos, até porque 

é dever de um Estado moderno garantir uma ordem 
jurídica que tenha como objetivo o bem comum.

Senhoras e senhores, disse lá e repito aqui: tenho 
refletido muito sobre o nosso papel aqui no Congres‑
so Nacional. Todo mundo sabe que sou um amante 
da democracia. Ruim com a democracia, muito, muito 
pior sem ela. Ditadura, nunca mais. Mas eu lamento 
ter de reconhecer que o Parlamento brasileiro não tem 
atendido às demandas da sociedade, e, mais grave, 
principalmente as demandas sociais. Precisamos me‑
lhorar esse quadro, fazendo com que as questões de 
interesse direto dos mais pobres, dos mais necessita‑
dos, dos marginalizados sejam votadas aqui, até porque 
eu entendo – dizia lá e digo aqui – que o Congresso 
tem de ter a sua pauta social. Não dá para esperar que 
somente o Executivo, por medida provisória ou por um 
projeto de governo, sobre esse ou aquele tema, aponte 
alguns caminhos no campo social.

Já, por outro lado, sou obrigado a dizer que o 
Judiciário, de forma mais corajosa, vem tomando deci‑
sões nesse sentido. E vou aqui lembrar alguns temas. 
Política de cotas: o Congresso não vota, o Supremo 
decide; bioética: o Congresso não vota, o Supremo 
decidiu; direito homoafetivo: o Congresso não votou, o 
Supremo decidiu; regulamentação do aviso–prévio: o 
Congresso não votou durante 20 anos. Quando o Su‑
premo disse que ia decidir, com base em um projeto da 
Anamatra, que aqui apresentei, o Congresso, em uma 
semana, delibera; sobre o instituto da desaposentado‑
ria, que está circulando nas duas Casas. Nem relator 
tem. O Ministro Marco Aurélio já deu parecer favorá‑
vel. Alta programada: foi necessário setores da Justiça 
dizerem que, durante o período em que ficam na alta 
programada e que não recebem da empresa, tendo 
recebido a alta, a Previdência tem de pagar; adicional 
de insalubridade: a Justiça decidiu que não pode ser 
sobre o salário mínimo e sobre a remuneração; direito 
de greve: a mesma coisa; sobre pessoas com defici‑
ência, foi na mesma linha, e só depois o Congresso 
adiantou. Eu podia aqui avançar no debate da ficha 
limpa, da fidelidade partidária, do limite de vereadores.

Enfim, deixei lá minha posição e sou totalmente 
favorável à postura do Judiciário em decidir temas do 
campo social nos quais o Congresso se omite.

Exemplo disso, por que não lembrar, é o recen‑
te julgamento iniciado sobre a demarcação das terras 
quilombolas, em que o relator inclusive deu parecer 
contrário ao decreto do Presidente Lula. Por quê? No 
debate jurídico, aqui, no Congresso, tínhamos colo‑
cado o decreto do Presidente Lula dentro do Estatuto 
da Igualdade Racial, para se transformar numa norma 
por lei. O Congresso, quando vota o Estatuto, retira 
o decreto do Presidente Lula, e a argumentação no 
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Supremo, feita pelo Ministro relator, é que deveria ser 
uma lei, e não um decreto. Mas eu disse lá, natural‑
mente, colocando a minha visão, que eu entendo que 
o decreto do Presidente Lula é viável, sim, e que essa 
votação no plenário nós haveremos de reverter, por‑
que o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias é autoaplicável. Então, estaria garantido 
o direito da terra dos quilombolas.

Eu disse lá, Senador Simon, que não gostei da 
decisão da 2ª Turma do TST – eu estava falando para 
ele, juiz do trabalho, e disse que não gostei mesmo 
– quando disseram que, para o trabalhador ter direito 
ao emprego, o empregador poderia consultar o SPC e 
também a Serasa. Para alegria minha, foi o momento 
em que fui mais aplaudido. Isso significa o quê? Depois, 
casualmente, eu dizia no meu pronunciamento que a 
ampla maioria dos juízes é contra essa posição. Foi 
uma decisão tomada pela 2ª Turma, a qual a Anama‑
tra é contra, e os juízes também são contra. Que bom! 
Foi um momento dos mais bonitos daquele encontro.

Mas tudo que eu falei aqui eu disse lá. Eu prefiro 
mil vezes um Judiciário forte, ousado, que nem sempre 
decide como exatamente eu gostaria que fosse, a Po‑
deres amarrados, engessados pelo poder econômico.

Estou preocupado – o assunto foi tratado aqui, 
e lá eu disse –, por exemplo, com as brechas que se 
abriram no Código Florestal, contrárias à visão de um 
meio ambiente mais protegido e sustentável. Disse eu 
e repito aqui: em dezembro do ano passado, o Senado 
Federal aprovou um texto fruto de um amplo entendi‑
mento entre Senadores, Deputados, sociedade civil e, 
inclusive, a Presidenta Dilma.

Eu sou do tempo em que palavra empenhada 
tem que ser respeitada. Por isso, não entendi como a 
Câmara dos Deputados, nesse caso, rompeu o acordo. 
Eu me lembro de que aqui os ambientalistas critica‑
ram o acordo do Senado, e vejam o que acontece na 
Câmara: mutilaram o texto que aqui nós aprovamos 
quase por unanimidade, por ampla maioria, romperam 
o acordo, trazendo sérios prejuízos ao meio ambiente, 
ao ecossistema, ao Planeta, atingindo, principalmente, 
rios e florestas.

Como vemos, o poder econômico está muito bem 
articulado no Congresso, influenciando decisões de 
Parlamentares. Por isso, lá eu disse que a Presidenta 
Dilma tem mais é que vetar. Quero dizer que, quando 
eu disse isso, os aplausos foram generalizados. É claro 
que não estou aqui dizendo que ela vai vetar total ou 
parcialmente, mas, que vai haver veto, acredito que vai.

Também não deixei de comentar lá a decisão to‑
mada pelo Supremo Tribunal Federal sobre as cotas. 
Falei do voto belíssimo do Relator, Ministro Ricardo 
Lewandowski, que, no meu entendimento, entrou para 

a história não só do Brasil, mas da humanidade e vai 
ser eixo de debate contra os preconceitos nos cinco 
continentes. 

Eu disse lá e repito aqui que, lá fora, quando 
acontecer uma situação como essa, eles dirão: “Lá, no 
Brasil, um País que se destaca cada vez mais no cená‑
rio internacional, os negros, índios, pobres e brancos 
terão acesso à universidade”. Isso é muito bom, bom 
de ouvir para orgulho de todos os brasileiros. 

Só espero que o Congresso Nacional, a exemplo 
do que ocorreu no parlamento da Índia e dos Estados 
Unidos da América, acompanhe a decisão da Supre‑
ma Corte. Naqueles dois países também, a suprema 
corte decidiu, mas o parlamento, em seguida, referen‑
dou. O projeto está pronto – a Senadora Ana Rita é a 
Relatora – para ser votado aqui, na CCJ.

Cumprimentei também o Presidente do Supre‑
mo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, e disse: “V. 
Exª teve uma posição corajosa, que merece de nós, 
militantes dos direitos humanos, todos os elogios. Na 
primeira sessão, Ministro Carlos Ayres Britto, sob sua 
presidência, V. Exª se posicionou a favor das cotas, 
colocou em votação um pleito pelo qual os militantes 
dos direitos humanos lutavam há anos e anos, para 
não dizer décadas e décadas”. É bom lembrar que as 
cotas foram votadas por unanimidade.

É bom lembrar que, agora, depois do evento, in‑
clusive, o Supremo decidiu – só um voto contra, se não 
me engano – que o ProUni também é inconstitucional, 
garantindo, de novo, que pobres, negros, brancos e 
índios tenham acesso à universidade particular, via 
ProUni, no sistema de cotas.

Falei também, e com muita tranquilidade, da PEC 
nº 3, de 2011, que está na Câmara dos Deputados, 
aprovada já na CCJ. Já disse que lamentei a aprovação 
dessa PEC, que pretende anular os atos emanados 
do Judiciário. Considero isso antidemocrático, um des‑
respeito à Constituição e uma demonstração de força 
daqueles que querem estar acima do Judiciário e, por 
que não dizer, acima do Supremo Tribunal Federal. O 
novo dispositivo, que espero que não seja aprovado 
pelo Plenário da Câmara e nem do Senado, será uma 
afronta e um rompimento na tripartição dos Poderes. 
Não precisamos fazer uma briga entre os Poderes, 
precisamos que cada um assuma os seus papéis, que 
votem as matérias para que o outro não se obrigue, 
por provocação da sociedade, a legislar em cima da 
omissão do próprio Congresso. 

O Supremo Tribunal Federal vem tomando deci‑
sões em resposta à morosidade proposital do Congres‑
so Nacional. Podem crer, penso eu, que o Judiciário 
está avançando.
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Como bem disse o filósofo Slavoj Zizek: “Temos 
de agir, porque as consequências de não agir podem 
ser catastróficas”.

Quero ainda lembrar que, na semana passada, 
tivemos o grande movimento internacional do Dia do 
Trabalhador. Demonstrei lá e demonstro aqui algumas 
das preocupações que vi nos jornais desta segunda–
feira sobre os ataques que vem sofrendo a CLT. Os 
direitos trabalhistas estão ameaçados. Nós estamos 
participando de uma série de eventos em todo o País 
em defesa da CLT e do capítulo da ordem social da 
nossa Constituição. 

A palavra–chave dos setores conservadores é 
flexibilizar direitos, querendo que o negociado esteja 
acima do legislado. Disse lá e repito aqui: não aceita‑
remos! No governo que antecedeu o Presidente Lula, 
houve esse movimento, e foi isso que fez com que eu 
virasse Senador. Quando perdi na Câmara, eu disse: 
“Vou para o Senado atrás desse projeto”. E viemos para 
cá para alegria de todos nós. Esse foi um dos primeiros 
projetos que derrubamos aqui, no Senado, com o apoio 
do Presidente Lula, na época, e lembro que também 
com o apoio do Ministro do Trabalho, Jaques Wagner.

Dizia lá e repito aqui, como se não bastasse o 
famigerado fator previdenciário, a ausência de uma 
política de reajuste para aposentados e pensionistas, 
o interdito proibitório, a terceirização e os precatórios, 
não deixaram votar sequer um projeto – que não era 
meu; veio da Câmara, e aqui nós defendemos – que 
dizia que a mulher, na mesma função, tem que receber 
o mesmo salário que o homem. O projeto, de uma hora 
para outra, sumiu. Estava pronto para ir para a sanção 
da Presidenta. Agora, está engavetado; não sei onde. 
A desoneração da folha de pagamento claro que me 
preocupa, porque é recurso da Previdência, e há um 
movimento para que vá para zero e nem sequer 1,5% 
sobre o faturamento. 

Enfim, há aqueles que fazem movimentos que 
vão na linha tão somente de trazer prejuízos para os 
trabalhadores. Por isso, nosso inconformismo e, por 
isso, a nossa posição firme. Querem a reforma tra‑
balhista? Querem, quando nós sabemos que essa 
reforma trabalhista só tem um objetivo: retirar direitos 
dos trabalhadores. É bom lembrar que o Brasil, que é 
a sexta economia do mundo, é também um dos cam‑
peões em concentração de renda e o quarto País do 
mundo em acidentes de trabalho. Isso, sim, está erra‑
do; isso, sim, precisa mudar.

Enfim, os embates que se dão – e não adianta 
dourar a pílula – entre o capital e o trabalho são natu‑
rais e fazem parte do campo do interesse dos traba‑
lhadores e daqueles que investem na busca do lucro, 
o que é legítimo também, mas há uma discordância: 

não posso concordar que, em nome do lucro, abra–se 
mão dos direitos básicos dos trabalhadores. 

Eu lamento que, buscando elevar a capacidade 
produtiva, rebaixe–se o ser humano, que perde sua 
própria humanidade na brutalidade do seu contato 
diário com as máquinas e, muitas vezes, com a terra.

Podemos ver isto: a brutalidade das relações so‑
ciais. Eu poderia voltar no tempo e me socorrer com 
o filme Tempos Modernos, em que o personagem de 
Charles Chaplin é um operário mecanizado, que, de 
tanto repetir a operação, pega duas chaves inglesas 
e acha que todo mundo é parafuso e todo mundo tem 
que ser tocado pela chave de forma automática – es‑
tou apenas lembrando os fatos. 

Poderíamos lembrar que a LER (Lesão por Esfor‑
ço Repetitivo) nos reporta a Carlos Chaplin, mas, para 
que não fique eu lembrando só do passado, é só ver o 
filme de hoje, chamado Carne e Osso, documentário 
que mostra a realidade do trabalho em alguns frigorí‑
ficos do Brasil.

Bem, se é certo que a máquina termina por ma‑
quinizar seu operador, temos então que desfazer isso 
por meio da promoção do ser humano com políticas 
humanitárias. É bom lembrar que, ao saírem do tra‑
balho, no restante do seu dia, os trabalhadores não 
são somente números. São gente. São eleitores, são 
educadores, são alunos, são estudantes, são contri‑
buintes, são consumidores, são mães, são pais, são 
esposas, maridos, filhos e filhas.

E para a imensa tarefa de promover justiça para 
essas pessoas, nós contamos, sim, com o valoroso 
trabalho da Magistratura do Trabalho.

Srª Presidenta, eu sei que meu tempo está ter‑
minando, mas queria também dizer que a história da 
humanidade demonstrou que estavam errados aque‑
les que acreditavam que era só construir o bolo para 
depois haver a divisão com os mais pobres. Isso não 
aconteceu. Eu poderia lembrar aqui também que so‑
mente com a CLT de Getúlio – muitos a questionam, 
eu não a questiono – e depois, eu diria, com a Assem‑
bleia Nacional Constituinte é que nós tivemos alguns 
avanços no período pós–ditadura. Eu falo isso porque 
eu estive lá, ao lado de Ulysses Guimarães, Mário 
Covas, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva 
e tantos outros. 

Enfim, eu acredito na democracia, mas acredito 
que, numa democracia sem tensão política e sem voz, 
mulheres e homens não têm como elevar–se à con‑
dição de seres pensantes, capazes de construir algo 
novo pelo diálogo aberto e não excludente. A pressão 
popular – volto à Constituinte – dos caras–pintadas, 
os cartazes dos traidores do povo, isso ajudou, sim, a 
conseguir avanços no processo de 1986 a 1988. 
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Eu só acredito em mudanças profundas se os 
palácios de Brasília ouvirem o rufar dos tambores nas 
ruas. Qualquer aproximação do conceito de felicidade 
deverá incluir o direito à livre opinião e expressão, direi‑
tos que, se exercitados, tornam–nos verdadeiramente 
humanos. Temos o dever de lutar, por exemplo, contra 
o trabalho infantil, de lutar pelo fim do trabalho escravo. 

Vejam bem, estamos há mais de uma década e 
meia debatendo uma PEC que o Senado já aprovou, 
do trabalho escravo, e a Câmara até hoje não a votou. 
Oxalá, que Deus nos ajude, a Câmara vote neste mês 
de maio a PEC do Trabalho Escravo, que diz apenas o 
seguinte: quem tiver escravos em sua propriedade vai 
perder a propriedade; quem não tem escravos, homens 
e mulheres como escravos, não perde a propriedade. 
Mas não deixam votar! Não deixam votar porque sa‑
bem que neste País, infelizmente, ainda existe traba‑
lho escravo.

Eu podia lembrar o Estatuto dos Povos Indíge‑
nas, que está parado há mais de 20 anos. Eu podia 
lembrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
beneficia 30 milhões de brasileiros – nós o aprovamos 
aqui, mas ainda está lá.

Eu disse mais, minha Senadora – vou concluir, 
sei que meu tempo terminou. Isso tudo e muito mais 
não tem logrado o sucesso que eu esperava. A desar‑
ticulação do movimento social e sindical é fato, é real. 
Parte do movimento sindical, de onde eu vim, entrou 
numa crise de identidade: ser ou não ser governo – 
disse isso lá e repito aqui. Eu disse: o movimento sin‑
dical não é governo. O movimento sindical, por sua 
liberdade e autonomia, tem de apoiar as causas de 
interesse do povo encaminhadas pelo governo e saber 
ser crítico com aquelas que não correspondem aos 
anseios da população.

Vou terminar com uma frase do Mandela, porque o 
texto vai longe ainda, e lá eu falei por quase uma hora.

Nelson Mandela, ao assumir a Presidência da 
África do Sul, reuniu em um estádio de futebol líderes 
dos movimentos sociais e sindicais e disse mais ou 
menos isto: “Continuem nas ruas, pressionem o poder 
para que eu possa dizer que os trabalhadores querem 
também ver a sua pauta atendida”. Eu tenho de dizer 
isso para o poder econômico.

Srª Presidenta, considere na íntegra o meu pro‑
nunciamento, pois entendo que o tempo não é só meu 
– lá, era só meu; lá, eles me deram mais de uma hora 
para que eu falasse. 

Fiquei muito feliz com a minha ida ao congresso 
dos magistrados. No fim, eu li – vou fazer só mais este 
registro – uma poesia que foi escrita por um filho meu, 
no momento mais difícil da sua vida. V. Exª acompanhou. 
Ele passou por aquela difícil operação. O Senador Si‑

mon também esteve lá no hospital e o visitou. É uma 
bela poesia, que fala da coerência do homem público. 
É claro que, quando eu falei daquele momento difícil 
que ele atravessava e li a poesia, recebi um enorme 
carinho do Plenário, um carinho de que eu jamais me 
esquecerei. Então, aqueles homens e mulheres, juízes 
e juízas que estão lá, saibam que levarei para sempre 
a imagem daquele Plenário, de pé, batendo palmas, 
não para mim, mas pela poesia que eu acabava de ler 
naquele momento.

Viva a Justiça do Trabalho! Viva a justiça! Viva a 
igualdade! Viva a liberdade!

Reitero meu pedido para que meu pronuncia‑
mento seja considerado na íntegra.

Obrigado, Presidenta. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa‑
nhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre participação do Sena‑
dor no Congresso da ANAMATRA em João Pessoa 
(02/05/2012).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Estive em 
João Pessoa no início deste mês para participar do XVI 
Congresso da ANAMATRA.

Fiquei extremamente honrado pelo convite que 
me foi feito para ser palestrante no evento. 

Na abertura do evento, que aconteceu na noite 
do dia 1º de Maio, tive a honra e a grata satisfação de 
compor a mesa ao lado do Presidente do STF, Ministro 
Carlos Ayres Brito e de outras autoridades, entre elas, 
o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro 
João Oreste Dalazen.

A palestra que proferi no dia 02 tinha como tema 
“A função jurisdicional na criação do Direito”.

O jurista Luiz Guilherme Marinoni e o ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maurício Go‑
dinho Delgado, também expuseram suas opiniões 
sobre o tema.

O painel foi presidido pelo diretor de Assuntos 
Legislativos da Anamatra, Germano Siqueira.

Vou aproveitar este espaço para compartilhar com 
meus colegas Parlamentares e com as pessoas que 
me escutam, a fala que fiz durante o evento:

Meus amigos e minhas amigas, é uma grande 
honra participar, na qualidade de palestrante, do 16º 
Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (CONAMAT). 

Agradeço, a cada um dos organizadores, pelo 
convite, especialmente ao Presidente da ANAMATRA, 
Renato Henry Sant’Anna, ao Vice–presidente, Paulo 
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Luiz Schmidt e ao Presidente da Amatra 13, Adriano 
Mesquita Dantas.

Cumprimento os meus colegas de painel, o Minis‑
tro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho 
Delgado e o jurista Luiz Guilherme Marinoni.

Acredito que este Congresso poderá avançar mui‑
to nas reflexões sobre o papel do “Poder Judiciário e do 
Magistrado do Trabalho na realidade social brasileira”.

Para mim é um enorme prazer voltar à cidade de 
João Pessoa, belíssima capital da Paraíba, Estado que 
com tanto carinho tem me acolhido, inclusive conce‑
dendo–me o título de Cidadão Paraibano. 

A visão do mar de João Pessoa sempre é inspi‑
radora e renova nossas energias nas importantes re‑
flexões sobre o campo sem limites do trabalho e suas 
contradições.

Buscaremos aqui prováveis saídas políticas e 
jurídicas que poderão elevar os padrões de vida do 
trabalhador no Brasil e no mundo.

Tomamos o azul profundo do imenso mar parai‑
bano e nordestino como uma espécie de sonho, um 
oásis no deserto, num momento em que a seca assola 
e maltrata a nossa gente nordestina.

A presença eterna do oceano também nos ins‑
pira a buscar uma sociedade mais justa, com água, 
trabalho e salário digno para todos.

Uma sociedade mais iluminada, solidária e fra‑
terna.

Senhoras e Senhores, a experiência brasileira e 
internacional aponta para uma espécie de capitalismo 
domesticado, mas que ainda está longe de assumir 
sua responsabilidade social. 

Para ajudar a reverter esse quadro, a Justiça do 
Trabalho cumpre um papel fundamental.

Acredito, podem crer, que a ANAMATRA prima 
pela tão sonhada responsabilidade social para garan‑
tir que os brasileiros possam viver e envelhecer com 
dignidade.

Eu creio nos Magistrados do Trabalho como guar‑
diões da paz social que se empenham na tarefa de 
distribuir esperança, renda e justiça para todos.

É dever de um Estado moderno garantir uma or‑
dem jurídica que tenha como objetivo o bem comum.

Senhores e senhoras, tenho refletido muito so‑
bre o papel do Congresso Nacional. Lamento ter de 
reconhecer que nós, parlamentares, na verdade não 
estamos conseguindo responder aos anseios da so‑
ciedade e nem atender às demandas sociais.

O Judiciário, de forma corajosa, vem tomando de‑
cisões nesse sentido, a respeito das cotas, da Bioética, 
do direito homoafetivo, da regulamentação do aviso 
prévio, da desaposentadoria, do piso dos professores, 
da alta programada, do adicional de insalubridade, do 

direito de greve, da aposentadoria especial para pes‑
soas com deficiência, da Ficha Limpa, da fidelidade 
partidária e do limite de vereadores, entre outras.

Eu sou totalmente favorável à postura do Judi‑
ciário em decidir temas sobre os quais o Congresso 
não debateu de forma conclusiva.

Exemplo disso é o recente julgamento iniciado 
sobre a demarcação de terras quilombolas, em que o 
relator deu parecer contrário ao Decreto do Presidente 
Lula que garantia a demarcação.

O debate jurídico sobre o Decreto se deu no STF, 
porque o Congresso Nacional suprimiu do Estatuto da 
Igualdade Racial, de minha autoria, o artigo que regu‑
lamentava esse direito.

O julgamento não chegou ao final. Só temos o 
voto do relator contra o Decreto, mas a Ministra Rosa 
Weber pediu vistas. 

Eu continuo otimista com a reversão do placar do 
julgamento no Supremo Tribunal Federal, por tratar–se 
de um direito Constitucional, assegurado no Art. 68 das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Confesso que também não me agradou a deci‑
são da segunda turma do TST que permite a consulta 
aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) na 
contratação de trabalhadores. 

Sei que não é a posição final do Tribunal, até 
porque outras turmas tem uma posição totalmente di‑
ferente. Como sei também que a posição da ANAMA‑
TRA é a favor dos trabalhadores.

Digo isso tão somente para exemplificar que pre‑
firo mil vezes um Judiciário forte, ousado, com uma 
postura que enfrenta grandes e sensíveis temas, do 
que um Parlamento engessado pela pressão do po‑
der econômico.

Estou preocupado, por exemplo, com as brechas 
que estão se abrindo no Código Florestal, contrárias 
à visão de um meio ambiente mais protegido e sus‑
tentável.

Em dezembro do ano passado, o Senado Federal 
aprovou um texto, fruto de um amplo entendimento en‑
tre senadores, deputados e a sociedade civil, inclusive 
com o apoio da Presidenta Dilma.

Os ambientalistas criticaram o acordo, mas vejam 
o que aconteceu na Câmara dos Deputados: mutila‑
ram o texto do Senado, romperam o acordo trazendo 
sérios prejuízos ao meio ambiente, ao ecossistema e 
ao planeta, atingindo principalmente rios e florestas.

Como vemos hoje, o poder econômico está muito 
bem articulado no Congresso Nacional, influenciando 
as decisões dos parlamentares.

Senhoras e Senhores, também não posso furtar–
me de comentar dois importantes assuntos que na se‑
mana passada foram pauta nas manchetes dos jornais.
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O primeiro é sobre o julgamento do Supremo 
na ADI 186, chamada de “ação das cotas” e o outro é 
sobre a PEC 3/2011.

A discussão das cotas étnico–raciais nas univer‑
sidades, iniciada na quarta–feira (25/04), contou com 
o belíssimo voto do ministro–relator, Ricardo Lewan‑
dowski, que entra para a história do Brasil e, eu diria 
até, da humanidade, e será parâmetro no combate aos 
preconceitos nos cinco continentes.

Eles dirão: “Lá no Brasil, um país que se desta‑
ca cada vez mais no cenário internacional, os negros, 
índios e pobres terão acesso à universidade”.

Isso será bom, muito bom de ouvir, para o orgu‑
lho de todos os brasileiros.

Só espero que o Congresso Nacional, a exemplo 
do que ocorreu no Parlamento da Índia e dos Estados 
Unidos, acompanhe a decisão da Suprema Corte, vo‑
tando a favor das cotas.

O presidente do STF, Carlos Ayres Brito, teve 
uma posição corajosa, que merece de nós, militantes 
dos direitos humanos, todos os elogios.

Na primeira sessão sob sua presidência, posicio‑
nou–se a favor das cotas e colocou em votação o plei‑
to pelo qual nós lutávamos há décadas. Para registro 
histórico é bom lembrar que a constitucionalidade das 
cotas foi aprovada por unanimidade.

Meus amigos, em relação à PEC 3/2011, o que 
querem é anular os atos emanados pelo Judiciário. 

Confesso que considero isso antidemocrático, um 
desrespeito à Constituição e isso é uma demonstração 
de força daqueles que querem estar acima do próprio 
Supremo Tribunal Federal.

O novo dispositivo será uma afronta e um rom‑
pimento na tripartição dos Poderes.

Não precisamos alterar a Constituição, precisa‑
mos assumir nossos papéis.

O STF, por exemplo, vem tomando decisões em 
resposta à morosidade proposital do Congresso Na‑
cional. 

Podem crer, penso eu que o Judiciário está cor‑
reto em tutelar os direitos fundamentais que podem 
ser promovidos por meio de sua atuação.

Como bem disse o filósofo Slavoj Zizek: “Temos 
de agir, porque as consequências de não agir podem 
ser catastróficas.”

Meus amigos e minhas amigas, quero lembrar 
que ontem, primeiro de maio, foi celebrado o Dia do 
Trabalhador. Demonstro aqui algumas das preocupa‑
ções sobre os ataques que vem sofrendo a CLT.

Os direitos trabalhistas estão ameaçados. Nós 
estamos viajando o país para dar um grito de alerta 
em prol dos trabalhadores, dos aposentados e dos 
pensionistas.

A palavra chave dos setores conservadores é 
flexibilizar direitos, querendo que o negociado esteja 
acima do legislado. Isso nós não aceitaremos!!!

Como se não bastassem o famigerado fator previ‑
denciário, a ausência de uma política de reajuste para 
aposentados e pensionistas, o interdito proibitório, a 
terceirização e os precatórios!

E ainda mais: não permitem que a mulher receba 
o mesmo salário que o homem, querem a desoneração 
da folha de pagamento sem contrapartida, a desone‑
ração das contribuições da Previdência que hoje é de 
20%o sobre a folha e poderá chegar a zero, o Simples 
trabalhista e a diminuição da prescrição para dois anos. 
Não aceitam sequer o ponto eletrônico.

Querem a reforma trabalhista, quando nós sa‑
bemos que toda reforma que vem para o Congresso 
é para retirar direitos dos trabalhadores.

O Brasil é campeão em concentração de renda 
e é o quarto país do mundo em acidentes de trabalho. 
Isso sim está errado e precisa mudar.

Senhores e Senhoras, no Congresso Nacional 
os embates entre o capital e o trabalho são uma ne‑
cessidade inevitável, um verdadeiro imperativo da vida 
coletiva. 

Eu lamento que buscando elevar a capacidade 
produtiva, rebaixa–se o ser humano, que perde sua 
própria humanidade na brutalidade do seu contato di‑
ário com as máquinas e com a terra.

Podemos ver isso, a brutalidade das relações 
sociais, numa cena do filme Tempos Modernos em 
que o personagem de Charles Chaplin é um operário 
mecanizado pela própria linha de produção.

Ele sofre uma crise de stress em função do tra‑
balho e, de posse de duas chaves inglesas, passa a 
identificar nos objetos e nas pessoas que estão ao seu 
redor meros parafusos a serem apertados.

Nos dias de hoje, o trabalhador enfrenta a LER 
(lesão por esforço repetitivo) e a carga excessiva de 
trabalho. Poderíamos lembrar aqui do filme atual Car-
ne e Osso, documentário que mostra a realidade do 
trabalho dos frigoríficos no Brasil.

Bem, se é certo que a máquina termina por ma‑
quinizar seu operador, temos então que desfazer isso 
por meio da promoção do ser humano.

É bom lembrar que, ao saírem do trabalho, no 
restante de seu dia, os trabalhadores não são núme‑
ros, são gente. São também eleitores, educadores, es‑
tudantes, contribuintes, consumidores, mães ou pais, 
esposas ou maridos, filhos e filhas.

E para a imensa tarefa de promover justiça a es‑
sas pessoas, contamos com a Magistratura do Trabalho 
e sabemos que ela não haverá de faltar.
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Minhas senhoras e meus Senhores, os argumen‑
tos econômicos fizeram com que alguns vislumbrassem 
o surgimento de uma nova sociedade, mais humana. 

A História da humanidade, no entanto, demons‑
trou que os resultados alcançados não foram exata‑
mente os pretendidos.

No Brasil, somente com a CLT de Getúlio e de‑
pois, eu diria, a partir da Constituição de 1988, surgi‑
ram mecanismos que significaram avanços no período 
pós–Ditadura. 

Eu estava lá, ao lado de Ulisses Guimarães, Mario 
Covas, Fernando Henrique, Luis Inácio Lula da Silva 
e tantos outros.

Lá emplacamos, por exemplo:
– a limitação da jornada de trabalho em oito ho‑

ras diárias e 44 horas semanais;
– seis horas para turnos de revezamento; 
– o descanso remunerado no fim de semana; 
– o aviso prévio proporcional;
– o adicional de férias; 
– as licenças maternidade e paternidade;
– a garantia da aposentadoria futura; 
– a previdência social.
– enfim, todo capítulo da Ordem Social.
Minhas Senhoras e meus Senhores, eu acredito 

na democracia. Sem tensão política e sem voz, mu‑
lheres e homens não têm como elevar–se à condição 
de seres pensantes, capazes de construir algo novo 
pelo diálogo aberto e não excludente. 

A pressão popular dos cara pintadas, os cartazes 
dos traidores do povo, ajudaram a conseguir avanços 
no processo constituinte de 86 a 88. Lembro–me como 
se fosse hoje.

Eu só acredito em mudanças profundas se os pa‑
lácios de Brasília ouvirem o rufar dos tambores nas ruas.

Senhores e Senhoras, qualquer aproximação do 
conceito de felicidade deverá incluir o direito à livre 
opinião e expressão. Direitos que, exercitados, nos 
tornam verdadeiramente humanos.

Temos o dever de lutar para acabar com o traba‑
lho infantil e aprovar, ainda em 2012, a PEC que acaba 
com o trabalho escravo, engavetada na Câmara dos 
Deputados há mais de uma década.

O Estatuto dos Povos Indígenas está parado há 
mais de vinte anos na mesma Casa.

O mesmo acontece com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência que beneficiaria, neste caso, 30 mi‑
lhões de pessoas.

Isso tudo e muito mais não tem logrado suces‑
so no Brasil. A desarticulação do movimento social e 
sindical é fato, é real.

Parte do movimento sindical entrou numa crise 
de identidade: ser ou não ser governo.

O movimento sindical não é governo. O Movi‑
mento Sindical, pela sua liberdade e autonomia, tem 
que apoiar as causas de interesse do nosso povo e 
saber ser crítico com aquelas que não correspondem 
aos anseios da população. 

Nelson Mandela, ao assumir a Presidência da 
África do Sul, reuniu em um estádio de futebol os prin‑
cipais líderes dos movimentos sociais e sindicais e dei‑
xou sua mensagem: Continuem nas ruas, pressionem 
o poder para que eu possa dizer que os trabalhadores 
querem também ver a sua pauta atendida.

Minhas Senhoras e meus Senhores, consta da 
Bíblia um conselho divino, em tom de castigo, endereça‑
do a Adão e Eva, quando de sua expulsão do Paraíso: 
“Ganharás o pão com o suor do teu rosto”.

A humanidade caminha no sentido de construir. 
Enquanto ganhamos o pão com o suor de nossos ros‑
tos, trabalhamos pela máxima ampliação da liberdade 
em nosso viver coletivo.

Por esse motivo, as instituições humanas devem 
ser o veículo garantidor e o espaço privilegiado para 
concretizar os meios que vamos adotar para atingir 
nossos fins.

Nesse sentido, é fundamental o diálogo constru‑
tivo e harmônico entre os Poderes da República, como 
consta em nossa Constituição Cidadã.

Em todo o mundo, as Casas Legislativas, em 
face das naturais limitações decorrentes de embates 
políticos em sociedades plurais, como a brasileira, não 
detêm meios para solucionar, por ato de vontade, toda 
a questão trabalhista de suas respectivas sociedades, 
sobretudo diante da própria realidade social, que pre‑
ocupa a todos.

Nosso País apresenta uma complexidade própria 
a suas particularidades, como o território gigantesco 
e a diversidade cultural e econômica.

Felizmente, muitas vezes contamos com boas 
parcerias para mudar esse quadro e, nesse sentido, 
a ANAMATRA merece destaque especial, também.

Nós apresentamos, em parceria, ótimas propos‑
tas para os trabalhadores, como o PLS 112/09 do avi‑
so prévio proporcional, a PEC 104/11 que institui um 
novo modelo de execução de precatórios e o adicional 
de insalubridade sobre a remuneração, por exemplo.

Quero aproveitar esse espaço para lembrar a 
importância de a Magistratura enviar sugestões para 
aperfeiçoarmos a legislação através da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa.

A ANAMATRA possui uma vocação para lidar 
com grandes temas. 

Cumpre relembrar, que no coração da palavra 
“jurisprudência” jaz o verbete “prudência”. Assim é, 
que nas decisões proferidas pelos operadores do Di‑
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reito vão se firmando as orientações decisórias que 
realçam “A função jurisdicional na criação do Direito”.

Todo intérprete é um co–criador. Toda obra lite‑
rária lida é também reescrita pela vivência de quem a 
lê, e o mesmo acontece com as legislações nacionais, 
de que o juiz é também autor.

Aqui nós chegamos à alma do nosso tema, o “Juiz 
criando o Direito, a partir do que não existe” inovando‑
–o; enriquecendo seus preceitos; conferindo–lhe novas 
e insuspeitadas perspectivas de justiça e equidade.

Esse novo Magistrado deve também estar atento 
às novas misérias nas relações de trabalho, como o 
aviltante fenômeno do assédio moral, da terceirização, 
da produção, dos acidentes e doenças do trabalho, que 
causam profunda infelicidade, depressão e ruína aos 
trabalhadores e aos seus familiares.

Minhas Senhoras e meus Senhores, ousaria 
afirmar que, no aparente aprisionamento do trabalho 
jurídico reside a própria liberdade do Magistrado.

Falo da especial condição, tão rara quanto ma‑
ravilhosa, de tocar a vida do anônimo cidadão, tantas 
vezes ultrajado pelas práticas de relações atrasadas 
de trabalho, que poderão ser superadas pela evolução 
permanente dos seres humanos.

Esses se aprimoram porque sua caminhada di‑
ária é pela vida e pelo pão, pela mesa farta para si e 
para todos.

A todos e a cada um deve ser garantido um pata‑
mar mínimo de dignidade, em que mulheres e homens, 
postados de pé, ombro a ombro, alcancem o máximo 
de sua condição humana.

Meus amigos e minhas amigas, o processo de 
acirramento de tensões no curso da evolução das so‑
ciedades exige do parlamentar brasileiro sua decidida 
contribuição por um mundo melhor.

Somos, em nossas particularidades, reflexos de 
um espelho partido, a que chamamos sociedade bra‑
sileira, cuja soma das partes reflete o aprimoramento 
do todo.

Por isso, tenho dedicado meu mandato no Se‑
nado da República à promoção de avanços da norma 
jurídica trabalhista, com inúmeras iniciativas. 

São mais de 1.000 propostas. Deixo aqui, como 
exemplo, apenas 15, mas vou comentar somente uma, 
o fim do voto secreto no Parlamento.

1. Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
75, de 2003, que “Altera o inciso XIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, para reduzir a jornada de traba‑
lho semanal”;

2. PEC nº 95, de 2003, que “Dá nova redação ao 
inciso III, do § 1º e § 2º do artigo 40 e aos § § 1º e 8º do 
artigo 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a 
aposentadoria das pessoas portadoras de deficiência”;

3. PEC nº 61, de 2004, que “Altera o inciso II do § 
2º do art. 153 da Constituição Federal (Dispõe sobre a 
contribuição para a previdência de pessoa com idade 
igual ou superior a setenta anos)”;

4. PEC nº 42, de 2005, que “Altera o inciso I do 
art. 109, e inciso VI e § 2º do art. 114 da Constituição 
Federal, atribuindo à Justiça do Trabalho competência 
para processo e julgamento de causas originadas de 
acidentes de trabalho por dolo ou culpa do emprega‑
dor e dissídio coletivo de trabalho”;

5. PEC nº 85, de 2007, que “Altera o art. 201 da 
Constituição para instituir hipótese de aposentadoria 
proporcional no âmbito do regime geral de previdên‑
cia social”;

6. PEC nº 10, de 2008, que “Estabelece idade 
mínima para a concessão de aposentadoria no regi‑
me geral de previdência social, bem como regra de 
transição”;

7. Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 1.125, 
de 2004, que “Susta os efeitos da Portaria nº 160, de 
13 de abril de 2004, do Ministro de Estado do Trabalho 
e Emprego”; a qual “dispõe sobre o desconto em folha 
de pagamento de salário das contribuições instituídas 
pelos sindicatos”;

8. Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 40, de 2009, 
que “Cria incentivo fiscal no âmbito do Imposto de Ren‑
da da Pessoa Jurídica para a manutenção do empre‑
go e do valor da remuneração dos trabalhadores das 
empresas afetadas pela crise financeira internacional”;

9. PLS nº 112, de 2009, que “Modifica a redação 
do art. 487 e do art. 488 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943”;

10. PLS nº 117, de 2009, que “Permite que o tra‑
balhador desempregado saque seus recursos acumu‑
lados no Fundo de Participação PIS–Pasep”;

11. PLS nº 155, de 2010, que “Regulamenta o pa‑
gamento de adicional de insalubridade e a concessão 
de aposentadoria especial ao trabalhador que exerça 
as atividades de coleta de lixo e de varredura de vias 
e de logradouros”;

12. PLS nº 67, de 2011, que “Regulamenta o 
exercício das profissões de transcritor e de revisor de 
textos em braille”;

13. PLS nº 228, de 2011, que “Dispõe sobre a 
concessão da aposentadoria especial ao trabalhador 
na construção civil”;

14. PLS nº 628, de 2011, que “Dá nova redação 
ao art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 
para dispor sobre os reflexos da extinção do contrato 
de trabalho em face da aposentadoria por tempo de 
contribuição”.
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15. PEC nº 50, que acaba com o voto secreto em 
todas as votações do Congresso Nacional.

Senhoras e Senhores, é certo que a construção 
de uma nova sociedade exige a atuação de um novo 
Juiz do Trabalho, comprometido com os valores demo‑
cráticos e marcado por admirável sensibilidade social.

Um novo Magistrado capaz de garantir, amorosa‑
mente, em sua caminhada diária, justiça e cidadania 
a nossa gente.

Ele é a fonte primeira da própria liberdade em 
meio aos processos sob sua análise, que represen‑
tam novas oportunidades de concretizar seu senso 
de justiça.

Por toda confiança que deposito nos Juízes do 
Trabalho quero expressar meu sentimento de total 
solidariedade nessa cruzada nacional em busca de 
melhores condições de trabalho e remuneração justa.

Meus amigos, com toda a minha rebeldia sou, no 
fundo, um otimista, pois quando houve pressão popular 
, como já disse, aprovamos, no Congresso, a política 
do salário mínimo da inflação mais o PIB...

As Leis do Estatuto do Idoso e do Estatuto da 
Igualdade Racial e o projeto do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, aprovado no Senado, e a própria 
Constituição cidadã.

Sempre vale a pena quando lutamos por causas 
e não por coisas.

Senhores e Senhoras, termino minha fala dizendo: 
um dos meus maiores defeitos é me atrever a escrever 
poesias, pois sou um admirador dos poetas. No fundo 
todos nós somos poetas. 

Assim deixo aqui uma poesia que não é minha. 
Foi escrita pelo meu filho Jean e que entendo estar 
em sintonia com esse momento.

“Coerência do Homem Público”.
Tempo de ventos que sopram para todos os lados.
Tempo de esperança e decepções.
Tempo em que talvez nem pássaros tenham di‑

reção,
Pois não distinguem mais os tempos de boa–

venturança e frio.
Tempos de folhas que não caem e flores que 

não brotam.
Tempos de incertezas.
O que será de nós no inverno?
A casa dos quilombolas ainda é frágil, de barro 

e palha, sobre o chão de terra batida.
Como dos índios que surgiram junto com essa 

terra.
É, talvez tenhamos que aprender com eles a 

compreender o tempo.
A acreditar na sinceridade do homem e na pala‑

vra dos compromissos firmados.

Talvez venha o pior ou o melhor.
Prefiro acreditar nos raios de sol.
Sou daqueles que acredita que o Sol nasce para 

todos.
Se a utopia se realizará,
Eu não sei.
Apenas sei que chegamos até aqui.
E ninguém pode abrir mão do que construímos.
Crescemos vislumbrando no horizonte dias me‑

lhores,
E sonhando com melhores tempos.
Avançaremos!
Tenho certeza de que um dia nossas casas serão 

construídas de tijolos,
Com vigas fortes e bem abalizadas.
E, quando isso acontecer, amigos,
Não mais temeremos qualquer mudança no tem‑

po.
Nós só queremos que os trabalhadores possam 

viver e envelhecer com dignidade.
Cada um, dentro do seu tempo. Vocês sabem, 

todos nós passaremos.
Muito obrigado.
Vida longa a ANAMATRA!
Sr. Presidente, o espaço que a Anamatra abriu 

para o debate sobre “Uma Nova Sociedade – Um novo 
Juiz do Trabalho” foi muito importante.

Temos que destacar o importante papel que a 
Anamatra tem cumprido dentro do Congresso. 

Muito do que se tem feito dentro da Câmara e 
do Senado é a partir das contribuições da Anamatra 
e da atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) na 
omissão do Parlamento.

Estou muito preocupado com o discurso que tem 
no Congresso de não aceitar as decisões da Justiça 
quando vem em prol do trabalhador. 

Eu disse a eles e repito: eu quero é justiça! Se o 
Parlamento não faz justiça, vem o Supremo e faz. E eu 
sempre vou bater palmas para isso. Não vou ser contra.

É muito importante que os trabalhadores pos‑
sam contar com o judiciário na defesa de seus direitos.

Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Na forma regimental, o Senador Paulo Paim 
será atendido com a transcrição na íntegra de seu 
pronunciamento.

Gostaria de informar–lhe que também estou tra‑
balhando intensamente no Projeto nº 606, que veio 
do Tribunal Superior do Trabalho e que trata de uma 
questão fundamental, pois diz respeito às questões 
relacionadas às indenizações trabalhistas no caso 
das rescisões de contrato. Esse é um tema realmente 
relevante.
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Também promovi uma audiência pública com a 
presença ilustre do Presidente, João Oreste Dalazen, 
e do Presidente da OAB, Ophir Cavalcante, que é ad‑
vogado trabalhista, e o Presidente da Anamatra.

Presidente, essa foi uma das audiências, na Co‑
missão de Assuntos Sociais, mais importantes que já 
acompanhei em todo este mandato. 

Então, estamos juntos nesse trabalho para o aper‑
feiçoamento de uma lei justa, porque a lei, não sendo 
justa, não é boa para nenhum dos lados. 

Muito obrigada, Senador Paim. 
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se‑

nador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro‑

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Senadora Ana Amélia, Srs. Senado‑
res, Srªs Senadoras, o debate dos últimos dias: todos 
nós desejamos reduzir as altas taxas de juros no País, 
promover desenvolvimento e distribuir corretamente a 
renda nacional. 

É claro que as alternativas são diversas e nem 
sempre concordamos com as opções que fazem. Sei 
também que alegam – e até certo ponto com justiça 
muitos – que não basta criticar, é preciso apresentar 
alternativas. 

A obrigação, o dever, a responsabilidade precípua 
da Oposição é a crítica, é a denúncia, é a revelação 
dos erros, dos equívocos do Governo. Subsidiariamen‑
te, pode a Oposição apresentar sugestões, mas seu 
dever essencial é o da crítica. 

Hoje, compareço a esta tribuna para apresentar 
a sugestão: em novembro do ano passado, o PSDB 
realizou no Rio de Janeiro um simpósio denominado A 
Nova Agenda – Desafio e Oportunidades para o Brasil: 
a Busca de Alternativas para Novos Rumos.

E, naquele simpósio, surpreendeu–me positiva‑
mente uma proposta de Pérsio Arida que devo relem‑
brar hoje em razão de ter o Governo colocado a mão 
no bolso dos pequenos poupadores brasileiros. 

E a esse ato denominou–se ousadia. O Governo 
foi ousado. Este Governo foi mais ousado do que os 
outros. Mas ousadia com os pequenos? Eu prefiro a 
ousadia diante dos grandes, dos poderosos. Não gos‑
taria de dizer que ousadia em excesso em relação aos 
pequenos é covardia, mas certamente diria que ousa‑
dia em relação aos poderosos é grandeza.

Eu quero destacar, deixando de lado essa ques‑
tão política, como forma de contribuir para que o Go‑
verno atual, ao qual fazemos oposição, possa encon‑
trar rumos adequados para solucionar os problemas 
nacionais, eu quero destacar a proposta apresentada 
ao PSDB por Pérsio Arida nesse simpósio do Rio de 

Janeiro. Pérsio Arida, ex–Presidente do Banco Central 
e um dos formuladores do Plano Real.

Eu peço atenção para a leitura que farei agora.
Pérsio sugere que se faça uma revolução na re‑

muneração das três principais fontes públicas de cré‑
dito: FAT, FGTS e poupança. Hoje, tais fundos forne‑
cem recursos a baixo custo a apenas alguns grupos 
de eleitos. Em contrapartida, remuneram mal seus 
cotistas, ou seja, a massa de trabalhadores e poupa‑
dores brasileiros.

A sugestão de Pérsio Arida é tão singela quan‑
to inovadora: adotar para FGTS, FAT e poupança as 
mesmas taxas de juros de longo prazo praticadas pelo 
mercado. O resultado seria a multiplicação do patrimô‑
nio dos trabalhadores, um aumento considerável da 
poupança doméstica e a redução de tributos, como 
PIS/Pasep. Trata–se, segundo ele, de “promover o bem 
geral em detrimento de privilégios localizados. Hoje, os 
mecanismos de crédito dirigido penalizam fortemente 
os trabalhadores”.

Eu peço atenção até o final desta exposição, 
Senador Paulo Paim, porque aqui está um verdadeiro 
plano econômico, na sequência do Plano Real.

Desprovido de qualquer soberba, Pérsio deixou 
claro, no início de sua fala, que o seu objetivo não era 
discutir o passado, ou mesmo acertos e desacertos 
recentes, mas sim fazer propostas específicas de po‑
lítica econômica para as quais o Brasil está maduro: 

Tenho muita convicção de que elas ge‑
rarão os seguintes efeitos: primeiro, reduzir a 
taxa de juros praticada pelo Banco Central; 
segundo, melhorar a distribuição de renda; e 
terceiro, aumentar a poupança doméstica e, 
portanto, o potencial de crescimento do País.

Antecipando–se a possíveis questionamentos 
alertou: 

Pergunta imediata que qualquer um fa‑
ria: se há tantos benefícios, qual é o custo? 
As propostas prejudicam os setores que hoje 
têm o privilégio de obterem crédito subsidia‑
do lastreado pelo FGTS, FAT ou caderneta de 
poupança. [Como agora as grandes empreitei‑
ras de obras públicas que estão construindo 
estádios de futebol, com recursos do BNDES, 
com taxas de juros privilegiadas, recursos 
oriundos do Tesouro nacional, especialmente 
do FGTS e do FAT] Estou falando de propostas 
polêmicas, mas que promovem o bem geral 
do País, em detrimento de grupos e estraté‑
gias empresariais atendidos por programas 
governamentais.
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Peço atenção aos comentários apresentados 
sobre os três subsistemas de crédito:

O primeiro é a caderneta de poupança, 
que Iastreia os empréstimos do Sistema Fi‑
nanceiro de Habitação. O segundo é o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, que provê o 
lastro de boa parte dos empréstimos da Caixa 
Econômica Federal e de alguns outros bancos 
oficiais. O terceiro são os recursos do FAT, que 
é um fundo de natureza contábil, que Iastreia 
parte das operações de empréstimo do BN‑
DES e programas governamentais do Banco 
do Brasil e do Ministério do Trabalho.

O que todos esses subsistemas de cré‑
dito têm em comum é o lastreamento em for‑
mas de captação baratas, o que lhes permite 
emprestar recursos abaixo do praticado no 
mercado. Em todos eles, como se pode ima‑
ginar, em se tratando de subsídio, há muito 
mais gente querendo tomar empréstimo do 
que o montante disponível. A adequação do 
excesso de demanda é feita pelo governo, que 
discrimina quem tem e quem não tem acesso 
a esses recursos.

A escolha do Governo, por exemplo, R$16 bilhões 
para o JBS, o grande frigorífico, que depois adquiriu 
banco, que adquire outros patrimônios. 

Pérsio prossegue mostrando as deficiências do 
atual sistema:

Por que esse sistema é ruim? Primeiro, 
por fazer com que parte do crédito seja preci‑
ficada a taxas abaixo do mercado. Quaisquer 
que sejam as condições, para gerar uma mes‑
ma demanda agregada, o Banco Central tem 
que fixar uma taxa base maior do que a taxa 
que prevaleceria se não houvesse o crédito 
direcionado. Vou dar um exemplo para expli‑
car melhor a ideia. Vamos supor, para simpli‑
ficar, que todo o efeito da política monetária 
transcorra via canal de crédito e que a parte 
dirigida, subsidiada do crédito, seja 50% do 
total. Se o crédito dirigido for precificada a 8%, 
enquanto a taxa média que assegura o con‑
trole da demanda agregada é 10%, o Banco 
Central teria que colocar a taxa dele a 12%, 
digamos, para conseguir o efeito desejado na 
demanda agregada.

Ele ainda ressalta:

O exemplo é ilustrativo, mas capta a na‑
tureza do problema. Não estamos falando de 
um efeito marginal porque o crédito dirigido 

corresponde de 40% a 45% a oferta global de 
crédito. Se parte importante da oferta de crédi‑
to é subsidiada, alguém paga essa conta. Ou 
seja, o efeito do crédito dirigido é que o res‑
tante da sociedade paga taxas de juros mais 
altas do que precisaria pagar. Por restante da 
sociedade entenda–se todo mundo, inclusive 
o próprio Governo. Esse sistema teve razão 
de ser no passado. Os sistemas raramente 
evoluem à toa. Nossos sistemas de captação 
de recursos e de crédito dirigido foram origi‑
nados antes do Plano Real, em um momento 
em que o Brasil, por sofrer altíssima inflação, 
tinha taxas de juros lastreadas no overnight 
e os prazos de financiamentos eram curtís‑
simos. Esses sistemas foram a maneira que 
se encontrou na ocasião para prover financia‑
mentos mais baratos e de longo prazo. O Bra‑
sil mudou muito desde então. É verdade que 
ainda não extraímos todos os dividendos da 
estabilização. Muito do crescimento brasileiro 
de hoje ainda é reflexo da normalização dos 
mercados iniciada em 1994. Mas, justamente 
por isso, hoje temos condições de modificar 
esse sistema.

Ao longo desses anos, o mercado de ca‑
pitais cresceu muito, o crédito doméstico teve 
seu horizonte temporal ampliado, os mercados 
de créditos internacionais estão abertos, a taxa 
de juros está em processo de convergência a 
padrões internacionais. É hora de dar impulso 
à normalização dos mercados de intermedia‑
ção financeira em curso desde o Plano Real, 
mudando essas formas antiquadas de finan‑
ciamentos que distorcem a economia.

O que estou sugerindo, em cada um dos 
três sistemas, é termos as taxas de juros na 
ponta de empréstimo parecidas com as de mer‑
cado. Não precisa ser tudo com a taxa Selic. 
Em alguns casos, as taxas podem ser de longo 
prazo. É óbvio que operações de longo prazo 
do BNDES ou da Caixa Econômica poderiam 
refletir taxas de longo prazo de mercado, não 
necessariamente a Selic, que é de curto prazo

O que estou propondo, grosso modo, 
é que os três sistemas – Habitação–FGTS, 
Caixa–FAT e BNDES – passem a emprestar 
recursos a taxas de mercado, de curto ou lon‑
go prazo, dependendo do horizonte temporal 
do empréstimo. Esse deveria ser o ponto de 
partida da reforma. Digo ponto de partida por‑
que, mudando as taxas de empréstimo, mudam 
também as taxas de captação.
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Vamos falar de poupança. Primeiro, de poupança:

Vou falar primeiro da poupança. Tudo o 
mais constante, a caderneta de poupança iria 
render mais do que está rendendo hoje. Se o 
sistema de habitação pode emprestar a uma 
taxa mais alta, a caderneta de poupança ren‑
deria mais. Ganhariam os mais pobres, que 
acessam a caderneta de poupança porque 
não têm volume de recursos suficientes para 
aplicar em CDBs.

Portanto, a nossa proposta, a proposta de Pérsio 
Arida, que acolhemos, é exatamente o oposto daquilo 
que quer o Governo agora, ao reduzir as taxas de re‑
muneração da Caderneta de Poupança, que é o porto 
seguro dos assalariados brasileiros.

FGTS:

Temos depois o caso do FGTS. Se a 
taxa de empréstimo dos recursos lastreados 
no FGTS é a taxa de mercado, a remuneração 
do FGTS passa a ser de mercado também. 
Ou seja, o FGTS renderia muito mais do que 
rende agora. Nesse caso, estamos falando 
de um benefício direto a todos os trabalha‑
dores. A distribuição de renda vai melhorar 
porque remuneraríamos melhor os recursos 
dos trabalhadores. A poupança compulsória 
vai aumentar porque vai ser corrigida a uma 
taxa mais elevada.

Vejam que, a cada ponto, ressaltamos a valoriza‑
ção do trabalho e o benefício que se deseja transferir 
ao trabalhador brasileiro.

Num gráfico, Pérsio Arida mostrou a importância 
da sua sugestão:

Começo no Plano Real para simplificar a analise.

Desde o Plano Real, R$1,00 aplicado em 
1994 geraria R$25,6 hoje, a taxas de merca‑
do. Na verdade, um pouco menos por causa 
do imposto, algo em torno de 15% a menos.

Se aplicado na caderneta de poupança, 
esse mesmo R$1,00 renderia R$7,30. Pior ain‑
da é o caso do FGTS. R$1,00 depositado numa 
conta do FGTS seria hoje R$4,20. Vejam bem, 
se aplicado à Selic, geraria mais de R$25,00.

Portanto, estão tirando do trabalhador, estão agin‑
do como Robin Hood às avessas, porque se trata de 
retirar, com a aplicação de R$1,94 do FGTS, R$20,00 
do trabalhador; ou seja, de R$4,20 que rende o FGTS 
para R$25,00 que renderia na situação proposta nesta 
exposição que faço.

Ele prossegue:

Os números são eloqüentes. Temos no 
FGTS um sistema montado para tirar na surdi‑
na o dinheiro dos trabalhadores e subsidiar os 
empresários que têm negócios que se enqua‑
dram nas prioridades políticas dos governos.

Vou às conclusões agora, Srª Presidente.

1. Estou convencido de que essas refor‑
mas podem ser feitas e que o Brasil está ma‑
duro para elas. Não tenho tempo de detalhar 
as propostas mas, em grandes linhas, seria o 
seguinte. A primeira delas é colocar o sistema 
financeiro de habitação a taxa de mercado e 
elevar a remuneração da poupança. A segunda, 
colocar todos os empréstimos da Caixa Econô‑
mica e demais organismos oficiais a taxas de 
mercado e aumentar a remuneração do FGTS. 
A terceira, colocar todos os empréstimos do 
BNDES a taxas de mercado e aumentar a re‑
muneração do FAT.

Ora, Srª Presidente, nos últimos anos, foram mais 
de R$260 bilhões transferidos do Tesouro Nacional ao 
BNDES para subsidiar taxas de juros, atendendo a pri‑
vilegiados empresários dos maiores do País, empre‑
sários que podem comprar hoje a Delta, com a maior 
tranquilidade, como já está ocorrendo.

Enfim, nós vamos insistir.

Aumentar a remuneração do FAT é dife‑
rente de aumentar a remuneração do FGTS. 
Aumentar a remuneração do FAT não beneficia 
diretamente a trabalhador nenhum, porque o 
dinheiro do FAT vem de um imposto, o PIS. Uma 
das vantagens de remunerar melhor o FAT é 
reduzir a necessidade de o BNDES utilizar re‑
cursos do Tesouro para fazer suas aplicações. 
Nesse sentido, haveria uma economia fiscal 
evidente. Além disso, se não houvesse tantas 
demandas assim pelos recursos do FAT, po‑
deria–se diminuir o imposto que o alimenta, o 
PIS. Estou falando aqui de uma desoneração 
fiscal pura e simples, de redução de imposto.

Ele insiste: 

Todas as três reformas são factíveis. Ve‑
jam bem: o que estou propondo nada muda 
o funcionamento e a função dos bancos es‑
taduais. Também em nada muda as políticas 
de governo para os empréstimos da Caixa, 
do Sistema Financeiro da Habitação ou do 
BNDES. Eu acho há muito o que discutir nas 
políticas de governo para esses órgãos, mas 
isso é assunto para outro momento.
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Ele ressalta que as propostas esboçadas, com 
essa rapidez toda, em função do tempo: 

Têm a enorme vantagem de aumentar 
a poupança dos trabalhadores. É obvio que 
quanto maior rentabilidade do FGTS maior a 
poupança e, com isso, maior o crescimento 
de longo prazo do País. O Brasil tem hoje uma 
poupança cronicamente baixa. Há vários mo‑
tivos para isso, o tema é complexo, mas uma 
das razões é que tiramos dinheiro da poupança 
dos trabalhadores para subsidiar empresários, 
que é o que acontece no FGTS. Outra é que 
transformamos poupança em imposto quan‑
do os fundos de poupança do sistema PIS/
PASEP viraram um imposto pura e simples‑
mente, o PIS.

Essas não são as únicas reformas que 
podem elevar a poupança, poderia falar um 
bocado sobre isso, mas estou convencido de 
que são reformas simples e que fazem muita 
diferença. As reformas que proponho eleva‑
riam a poupança, reduziriam a taxa de juros de 
mercado e provavelmente reduziriam a carga 
fiscal ao reduzir o PIS. São todas mudanças 
importantíssimas para elevar a taxa de cresci‑
mento de longo prazo da economia brasileira 
de 3,5% a 4% para algo perto de 5 ou 5,5%. 
A redução da taxa de juros fixada pelo Banco 
Central beneficia a sociedade como um todo. 
Mas beneficia, sobretudo, o Governo também, 
porque este é o grande devedor Ao imple‑
mentar as medidas que proponho, o Governo 
geraria de imediato mais poupança pública.

Esse excedente de poupança poderia ser ca‑
nalizado para investimentos em infraestrutura, abati‑
mento de dívida ou abrir caminho para uma redução 
de alguns impostos.

São mudanças perfeitamente factíveis e que de‑
mandam apenas coragem das lideranças políticas para 
agir em nome do bem comum, do bem coletivo, e não 
ficarem presas aos lobbies dos tomadores de recursos 
amparados nos vários sistemas oficiais. Não há nada 
de errado com os lobbies dos tomadores de recursos. 
É natural que o sistema capitalista opere dessa ma‑
neira. Se há crédito subsidiado, é natural que todas as 
empresas busquem de alguma forma se enquadrar nos 
programas de crédito subsidiado.

O que se demanda – estou concluindo, Srª Pre‑
sidente – no caso não é mudança de comportamento 
do setor privado, mas das autoridades públicas para 
eliminarem um sistema que talvez tenha tido razão 
de ser há muito tempo atrás e que o País não podia 

modificar nos primórdios da estabilização porque era 
muito cedo ainda. No entanto, hoje, com a estabiliza‑
ção já avançada, está mais do que na hora de mudar. 
É preciso grandeza para se livrar dos lobbies e abrir 
mão dos ganhos políticos de agradar esses ou aque‑
les grupos empresariais em nome do bem–estar da 
sociedade como um todo.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Alvaro Dias. O próximo 
orador inscrito, pela liderança...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
com a vossa devida vênia, rapidamente, solicito pela 
ordem para apresentar em primeira mão ao plenário do 
Senado Federal, questão de ordem que apresentarei 
amanhã na reunião da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que investiga as relações do Sr. Carlos 
Cachoeira com a empresa Delta e as decorrências da 
Operação Monte Carlo e da Operação Vegas. 

Essa questão de ordem que apresentaremos, Srª 
Presidente, é com fulcro no art. 58 da Constituição da 
República, combinado com o art. 148 do Regimento 
Interno desta Casa, que estabelece como devem fun‑
cionar as comissões parlamentares de inquérito. Diz 
o art. 148: 

“No exercício das suas atribuições, a co‑
missão parlamentar de inquérito terá poderes 
de investigação [eu quero destacar] próprios 
das autoridades judiciais, facultada a reali‑
zação de diligências que julgar necessárias, 
podendo convocar Ministros de Estado, tomar 
o depoimento de qualquer autoridade, inquirir 
testemunhas, sob compromisso, ouvir indicia‑
dos, requisitar de órgão público informações 
ou documentos de qualquer natureza (...)”.

Como V. Exª pode perceber, a atribuição da co‑
missão parlamentar de inquérito é ampla, assim como 
estabelecem a Constituição da República, no seu art. 
58 e o Regimento Comum do Congresso Nacional, 
que remete ao Regimento Interno do Senado Federal, 
as atribuições da comissão parlamentar de inquérito.

Faço esta questão de ordem, Srª Presidente – e a 
apresentarei à Comissão e, caso ela não seja acatada 
pela Presidência da Comissão, recorrerei ao Plenário 
do Congresso Nacional –, porque o acesso amplo que 
Deputados e Senadores devem ter a documentos, 
permita–me dizer, pela resolução da Presidência da 
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Comissão, não está sendo acatado, não está sendo 
cumprido. Daqui a pouco, irei à sala onde estão os 
documentos da Comissão. Veja, Srª Presidente, que 
os 64 Parlamentares terão acesso a três computado‑
res, para sozinho ter acesso, sem acompanhamento 
de qualquer assessor, a todos os documentos, sendo 
filmado, registrado e fotografado. 

Eu questiono se, por acaso, um Ministro do Su‑
premo Tribunal Federal, ao checar os documentos a 
que vamos ter acesso, nós, com os mesmos poderes... 
Vejamos novamente o que diz a Constituição da Re‑
pública: “comissões parlamentares de inquérito com 
poderes de investigação próprios [repito, poderes de 
investigação próprios] das autoridades judiciais”. Eu 
pergunto se um Procurador da República, se um Mi‑
nistro do Supremo Tribunal Federal faz análise dos 
documentos que vamos analisar fotografado, filmado, 
espionado, sem apoio de nenhum tipo de assessoria. 
Há um excesso de zelo e esse excesso de zelo, no 
meu entender, pode comprometer as investigações da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Obrigado pela condescendência de V. Exª. Eu 
achei que era por bem que essa questão de ordem, 
antes de ser apresentada amanhã, fosse apresentada 
também aqui ao Plenário do Senado Federal. 

Agradeço V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Randolfe, é claro que a prerrogativa 
original é da própria CPI. Não tenho dúvida de que 
o Presidente, o Senador Vital do Rêgo, terá compre‑
ensão necessária para essa questão levantada por V. 
Exª. Não sendo possível, há o Plenário ainda que tem 
poder soberano sobre essas questões regimentais. 

Passo a palavra ao Senador Romero Jucá, pela 
Liderança do PMDB. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para fazer 
dois registros rápidos.

O primeiro deles é internacional: registrar a sa‑
tisfação pela vitória do socialista François Hollande na 
eleição da França. Isso demonstra, sem dúvida nenhu‑
ma, um posicionamento que a sociedade francesa e a 
sociedade europeia, de um modo geral, têm tomado 
nas últimas eleições em diversos países, mostrando 
que é preciso um caminho alternativo para a solução 
econômica que não a recessão. 

Sem dúvida nenhuma, a receita da recessão não 
tem sido uma boa receita em lugar nenhum do mun‑
do. Já tivemos, no passado, aqui no Brasil, essa ten‑
tativa de receita, e esses parâmetros foram mudados 
no Governo do Presidente Lula, quando se optou por 
outro caminho, o caminho do crescimento, o caminho 

da mobilidade da sociedade com aumento de renda, 
o caminho, enfim, da riqueza, da prosperidade e da 
busca de melhores condições da divisão do bolo. A 
ideia não era crescer o bolo, mas, sim, repartir o bolo, 
crescendo o bolo. 

Agora a comunidade europeia fica em xeque 
por conta de todos os problemas de fundo econômi‑
co que tem vivido, e esse xeque econômico tem sido 
cobrado dos atores políticos. Muitos governantes da 
Europa perderam as eleições exatamente por conta 
da receita da recessão. Isso demonstra que o Brasil, 
que tem pugnado por outro caminho, tanto no governo 
Lula quanto no Governo da Presidenta Dilma, tem pre‑
gado – e a Presidenta Dilma pregou isso em reuniões 
internacionais, inclusive na própria Alemanha, com a 
Chanceler Merkel – a construção, o crescimento, o de‑
senvolvimento, o incentivo à produção como forma de 
tirar os países desse processo de desemprego, desse 
processo, enfim, de sofrimento da sociedade.

Então, o discurso do Presidente francês eleito foi 
exatamente na mesma direção do discurso que tem fei‑
to o nosso País e que tem dado certo. Então, eu quero 
aqui desejar felicidades ao povo francês. Nós temos 
um carinho muito grande pela França. Quero dizer que 
é preciso que o crescimento mundial seja debatido, é 
preciso que nós tenhamos efetivamente uma receita; 
não uma receita pronta, mas uma receita na visão da 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O resultado das eleições na Grécia também foi 
outro recado. Os partidos que estavam efetivamente no 
poder não tiveram a maioria necessária para instalar 
os seus governos. Portanto, mais uma vez, fica aqui 
o alerta de que é preciso que nós busquemos saídas 
inteligentes e criativas, no sentido de gerar atividade 
econômica, de gerar emprego e de fazer com que nós 
possamos evoluir.

Aqui, no Brasil, o Governo tem procurado fazer 
isso. A Presidenta Dilma tem enfrentado esse desafio. 
Nós estamos, agora, na luta para diminuir os juros. É 
importante que os juros, no Brasil, entrem nos pata‑
mares internacionais de juros em condições de a so‑
ciedade pagar. Não basta só cair a taxa Selic, têm de 
cair o spread bancário, o risco, tem de cair o juro final 
ao tomador, o juro do cheque especial, o juro do con‑
sumidor, o juro do cartão de crédito. É esse juro que 
tem de entrar em parâmetros racionais, em parâmetros 
modernos, em parâmetros que possam, efetivamente, 
atender aos anseios da sociedade.

Então, eu queria fazer esse registro e parabenizar 
François Hollande, que ganhou a eleição.

Outro registro rápido que eu gostaria de fazer é 
que o Ministério da Saúde lançou um programa nacio‑
nal de vacinação para as populações indígenas, algo 

Terça-feira 8    16051Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



importante, porque as vacinas que são oferecidas à 
sociedade brasileira nos postos de saúde, na maioria 
das vezes, não chegam às comunidades indígenas, 
principalmente nas mais distantes.

O Ministro Alexandre Padilha teve a sensibilidade 
de montar esse programa. O programa começou e está 
sendo um sucesso. Posso atestar, no meu Estado de 
Roraima, o esforço que está sendo feito pelas diversas 
entidades envolvidas nesse programa, que, sem dúvi‑
da nenhuma, merece um registro, merece o aplauso, 
porque dá dignidade e leva condições de saúde às 
populações indígenas mais distantes do nosso País, 
principalmente da região amazônica, da região Cen‑
tro–Oeste, que, efetivamente, estão em lugares mais 
ermos, lugares com menos condições de acessibilida‑
de e, portanto, de chegada dessa condição de saúde.

Eu quero, aqui, aplaudir esse trabalho do Minis‑
tério da Saúde e registrar a minha satisfação por ver o 
programa chegando às comunidades de todo o País.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Romero Jucá. 
De fato, recessão sempre recai sobre os ombros 

dos trabalhadores, na medida também em que tem um 
peso social muito elevado, em função da redução do 
nível de emprego. 

V. Exª tem razão, seria conveniente até que, ago‑
ra, o Governo aproveitasse, porque, quando foi adota‑
da uma medida de estímulo ao crescimento, quando 
houve a crise imobiliária nos Estados Unidos, o Brasil 
se saiu bem pelas medidas adotadas. Quais foram? 
Redução do imposto sobre bens de consumo, a cha‑
mada linha branca, e o resultado foi positivo. Então, 
seria conveniente que reduzisse, também, os impostos, 
o que seria uma boa iniciativa para toda a produção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora 
do microfone.) – Para a produção de veículos, também. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Exatamente.

Muito obrigada, Senador Romero Jucá.
O próximo orador inscrito é o Senador Pedro 

Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro‑

nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, o assunto que está 
em grande debate agora é o chamado entendimento 
em busca do diálogo de um novo contrato social da 
revisão das dívidas dos Estados com a União.

Senadora Ana Amélia, V. Exª vem–se destacan‑
do – e muito! – no debate dessa matéria. Eu digo a 
V. Exª que eu, há trinta anos, e o Senador Paim, há 
doze anos, brigamos por essa matéria. De modo es‑

pecial, nós, do Rio Grande do Sul, discutimos muito o 
que nós chamamos, de certa forma, tratamento injusto 
que o Brasil vem tendo com o Rio Grande do Sul ao 
longo da história. E somos obrigados a reconhecer, 
de certa forma, que nós, Rio Grande do Sul, a época 
em que tivemos um tratamento mais duro por parte 
do Governo Federal foi quando o Presidente era um 
gaúcho. Nos vinte anos do Dr. Getúlio, ele não deu pra‑
ticamente nada para o Rio Grande. O Jango também 
não. Dos generais ditadores presidentes, eu diria que 
o que sobrou foi a decisão do General Geisel, do III 
Polo Petroquímico.

Então, a situação do Rio Grande do Sul é uma 
situação extra dentro do contexto, que é a dívida dos 
Estados. Em determinado momento, e isso começou 
lá no Rio Grande do Sul, o Governador Collares levan‑
tou a bandeira de que as dívidas dos Estados estavam 
levando os Estados à falência e que seria necessária 
a federalização das dívidas, onde a União fizesse um 
entendimento. Em vez de dívidas a bancos particulares, 
a União assumiria a dívida e o Estado ficaria deven‑
do para a União. Na época, o acordo foi relativamente 
bom para o momento. Mas, hoje, dramática é a situa‑
ção desses Estados.

A dívida pública do Rio Grande do Sul foi nego‑
ciada em 1998, gestões do Antônio Britto, Governador 
do PMDB do Rio Grande do Sul, e Fernando Henri‑
que Cardoso, Presidente da República. A Resolução 
do Senado nº 64/98 veio renegociar a dívida de R$9,4 
bilhões, pagáveis em trinta anos, em parcelas corri‑
gidas, com juros de 6% ao ano mais a variação do 
IGP–DI. Foi feito um abatimento de R$1,6 bilhão. No 
pagamento das parcelas, foi estipulado o limite máximo 
de comprometimento de 13% da receita líquida real, 
sendo que, em caso de atraso no pagamento, esse 
limite passaria a 18% da receita líquida real.

À época, foi considerado um bom acordo. Os índi‑
ces de inflação estavam lá em cima, os juros estavam 
lá em cima. Hoje, se transforma num grave passivo 
para o Estado. Hoje, o Estado deve quase que o mes‑
mo tanto que devia à época, algo da ordem de R$10 
bilhões, além de um imenso saldo devedor.

Um dos primeiros responsáveis por esse passi‑
vo foi a constante e nociva política de juros altos, que 
imediatamente refletiu no IGP–DI. Agora, no Governo 
Dilma, cogita–se modificar o indexador do IGP–DI para 
o TJLP. A alteração dos critérios, termos e limites desse 
acordo de renegociação é um dos assuntos pautados 
pelo Executivo federal.

É importante lembrar que, diante da imposição da 
Lei de Responsabilidade Fiscal – lei sábia, diga–se de 
passagem – de limitar o endividamento dos Estados 
federados em relação à receita tributária para duas 
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vezes a receita corrente líquida, o Rio Grande do Sul, 
apesar da crise desde o governo passado, apresenta o 
índice em decaimento constante. Mesmo assim, conti‑
nua acima dos limites permitidos: 2,42. O interessante 
é que para a União até hoje esse limite não existe. Fala 
que seria em torno de 3,5 as vezes da receita.

Outras questões que contribuíram para o aumento 
da dívida e o desequilíbrio das finanças gaúchas: nun‑
ca houve o encontro das contas da União com o Rio 
Grande do Sul. Sem isso, o Rio Grande do Sul deixa 
de receber ou abater de suas dívidas todos os valores 
referentes aos investimentos feitos pelo Estado: Aços 
Finos Piratini, hoje privatizada, construída com dinhei‑
ro do Estado; Polo Petroquímico de Triunfo, cuja infra‑
estrutura, mais de um bilhão, feita pelo Estado, hoje 
privatizada pela União; rodovias federais; compra de 
terras para reforma agrária; montante que tornam a 
praticamente US$1,5 bilhão. E até agora nada.

Desde 1991, nós, da Bancada Federal do Senado 
Federal do PMDB, do PT e, à época, do PTB – Paim, 
Zambiasi e eu –, propomos a criação de uma comis‑
são tripartite – Senado, União e Estado; Rio Grande do 
Sul, em primeiro lugar –, para fazer o encontro dessas 
contas. Ao contrário de colaborar, os governos federais 
sempre recusaram qualquer iniciativa para o encontro 
de contas. De Malan a Palocci, os ministros concordam 
e acham que é justo, mas não acham e não proporcio‑
nam a busca da renegociação.

Lembra–se, Senador Paim, de duas reuniões? A 
primeira no gabinete do Ministro da Fazenda: Mantega, 
a Chefe da Casa Civil, Ministra Dilma, o Presidente do 
Tesouro, V. Exª, Zambiasi e eu.

Dessa reunião, foi marcada uma no Palácio, com 
o Presidente Lula, o Ministro Mantega, a Ministra Chefe 
da Casa Civil – Ministra Dilma –, nós três Senadores, e 
debatemos com o Presidente Lula durante quatro ho‑
ras. Durante quatro horas, analisamos essa situação 
do Rio Grande do Sul.

Ali o Presidente Lula encarregou a Ministra Chefe 
Dilma como responsável por fazer o levantamento jun‑
to com o Rio Grande do Sul e voltarmos a nos reunir 
para debater a matéria.

Até hoje, não voltamos. Até hoje, não saiu a reu‑
nião daquelas quatro horas de debate, que foi quase 
até a meia–noite. Não saiu a reunião seguinte para 
debatermos essa matéria.

Acredito que grandes debates pautados para 
o Congresso irão forçar negociações com vistas a 
um novo pacto federativo. Entre os principais pontos, 
acrescento;

– uma nova lei para o Fundo de Participação dos 
Estados, que já expirou;

– a redistribuição dos royalties do petróleo do 
pré–sal;

– a constituição de um código tributário para o 
Mercosul, para equilibrar a questão da guerra fiscal, 
principalmente entre Brasil e Argentina;

– a despeito da grande arrecadação proveniente 
do agronegócio, sua estabilidade é duvidosa. Temos aí 
um problema com o nosso maior comprador, a China, 
que já está buscando e consolidando novas áreas de 
plantio na Argentina, no Uruguai, em países da África 
Central e do norte e sudeste asiático;

– nossa dependência das commodities agrícolas 
tem levado, infelizmente, a um visível processo de de‑
sindustrialização, que nos obriga a rever com urgência 
a nossa política econômica;

– a constituição de um polo de alta tecnologia e 
inovação científica no Rio Grande do Sul – já existe 
uma fábrica de chips e circuitos integrados instalada 
em Porto Alegre;

– a revisão ou a recriação de um novo tipo tribu‑
tário semelhante ao ICMS de hoje.

Aqui é importante ressaltar para V. Exª – querida 
Senadora que, com grande brilhantismo, já faz parte 
desta nossa Casa – e para o querido companheiro 
Paim que há vários projetos meus andando, circulan‑
do, mas que não chegam ao final.

Também, em relação a implementar maiores 
recursos para o Rio Grande do Sul, incluir a metade 
sul e o noroeste do Rio Grande do Sul dentro da re‑
partição especial de recursos de que trata a alínea “c” 
do art. 159 da Constituição Federal – destinados às 
regiões historicamente deprimidas em termos sociais 
e de economia degradada. Essa proposta consta da 
reforma tributária aprovada no Senado. Conseguimos 
aprová–la aqui, mas parou na Câmara, está estacio‑
nada na Câmara. Aliás, cá entre nós, o Governo Fe‑
deral não quer nem a nossa, nem a da Câmara: quer 
que fique igual.

A bancada gaúcha, na Assembleia Legislativa, 
teve um gesto muito importante: criou uma comissão 
especial, tendo o nosso Líder Giovani Feltes como presi‑
dente, que uniu oposição, governo, todas as bancadas, 
para discutir essa matéria. Pela primeira vez, faz–se isto 
lá no Rio Grande, para debater essa matéria e apre‑
sentar a situação do Rio Grande do Sul. O Deputado 
Giovani é uma das autoridades mais competentes e 
com mais dignidade neste momento. Acho certo isso.

Vamos falar por alto na Lei Kandir. Eu votei contra 
a Lei Kandir. Falei, gritei, berrei e votei contra. E muita 
gente, inclusive lá no Rio Grande do Sul, mandava eu 
votar a favor. Eu disse: “Eu voto contra”. Como eu vou 
votar a favor de uma lei que tira do meu Estado R$1 
bilhão de arrecadação, na promessa que vai retribuir? 
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Vão botar no papel como é que vai retribuir? Vamos 
discutir como é que vai retribuir? “Não, vai retribuir!”

E aconteceu o que eu desta tribuna disse: não 
retribuiu!

Um bilhão deixamos de arrecadar porque se 
pagava imposto de exportação ‑ e a tese é correta, 
eu não discuto, não se pode exportar imposto. Então, 
teria que se encontrar uma fórmula para facilitar as 
exportações. Para que as nossas exportações tives‑
sem competitividade lá fora, era necessário retirar o 
imposto de exportação. Mas o imposto de exportação 
era fundamental para os Estados! De repente, tiraram 
do Rio do Sul R$1 bilhão; e daí?

Deram, no primeiro ano, parece que foram R$50 
milhões; no segundo ano, parece que foram R$20 mi‑
lhões; e hoje é praticamente zero. E assim foi indo. E 
aí foi aumentando.

Quando eu falo na região noroeste do Estado, 
quando eu digo que nós deveríamos ter uma fórmula 
que incentivasse o desenvolvimento dessa região que 
está parada, retroagindo, o Rio Grande do Sul tem au‑
toridade para pedir. Publiquei um livro com os meus 
pronunciamentos desta tribuna, as minhas viagens pelo 
Brasil afora, a diáspora do povo gaúcho, mostrando 
um milhão de gaúchos que saíram do Rio Grande do 
Sul, mas saíram sua mulher, seus filhos, seus netos, 
seu caminhão, sua carroça, levando tudo que tinham. 
E levaram o progresso e desenvolvimento espetacular 
para o oeste de Santa Catarina, para o oeste do Pa‑
raná, para todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins e depois subiram para o Amazonas, 
o Pará, o Maranhão. Um milhão.

E, quando se faz a análise do crescimento, da 
expansão, da explosão da agricultura do Brasil inteiro, 
há uma unanimidade: começou com os gaúchos. Os 
gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e levaram 
seu estilo, levaram suas botas, seu churrasco, seu chi‑
marrão, seu amor à fé, à religião, à escola e à educa‑
ção, o seu CTG (Centro de Tradições Gaúchas). E há 
um Brasil onde a história dele se mostra.

Eu era deputado estadual quando se criou coo‑
perativa, oferecendo tudo para levar os gaúchos em‑
bora para desenvolver o Brasil. Eu fui favorável. Mas 
eu disse uma coisa: “Por que que parte, Senadora 
Ana Amélia, desses gaúchos que estão indo para lá 
nós não levamos para a fronteira do Rio Grande? Por 
que não vamos fazer ali, naquela fronteira, com aque‑
las terras enormes, praticamente sem nada? Por que 
aquilo que explodiu no Mato Grosso nós não fizemos 
lá no Rio Grande?”

E pagaram o frete, o avião, os transportes, deram 
dinheiro e tudo para levarem os gaúchos embora. E 
aquela nossa metade continua igual, aquela metade 

da fronteira em que o Getúlio, Presidente da República, 
proibiu haver indústria! Em 100 km distante da área 
de fronteira, durante anos, o Rio Grande do Sul não 
podia ter uma indústria, não podia ter uma fábrica! Em 
Uruguaiana, a maior produtora de lã do mundo, o trem 
levava a lã com a sujeira para lavagem – não podia 
nem ter lavatório de lã –, a lavagem era feita em São 
Paulo, lanifícios eram feitos em São Paulo, a confecção 
era feita em São Paulo, e depois vinha para vender no 
Rio Grande do Sul.

Inventaram que tinha que ter uma guerra, a guer‑
ra entre Brasil e Argentina era inevitável, e, durante 60 
anos, 70 anos, metade do exército brasileiro ficou na 
fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Metade! 

Ah, minha Senadora! Se os cinco quartéis que...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
...em Santiago, com mais três em Bagé, e mais três.... 
Meu Deus do céu!

Pois aquela região merecia um tratamento respei‑
toso. Não de caridade, não de esmola, mas o Governo 
podia estabelecer uma prática, uma fórmula pela qual 
desse uma chance para aquela gente andar, desen‑
volver, progredir, encontrar algo pela frente.

Confio muito na Presidente Dilma. Sinceramen‑
te, eu confio.

Na reunião que tivemos com ela, ela mostrou vi‑
são, grandeza e espírito público. A verdade é que o Rio 
Grande do Sul não sabe pedir dinheiro. Ficou célebre, 
na história do Rio Grande do Sul, quando houve a Re‑
volução de 30, quando os gaúchos saíram, a cavalo e 
nos trens, chegaram ao Rio de Janeiro e amarraram 
os seus cavalos no obelisco. Ficou célebre, e o Getúlio 
assumiu a Presidência. 

Então, houve um dia em que ele reuniu o pessoal 
de São Borja, que foi quem patrocinou, quem deu o 
gado, quem fez toda a cobertura dos gastos necessá‑
rios. Estavam reunidos – isso é célebre, é uma figura, 
é uma história que ficou célebre na história do Brasil –, 
e aí o Dr. Getúlio se vira e pergunta para a gauchada 
de São Borja, os seus irmãos, os seus amigos de São 
Borja: “E, agora que eu estou aqui, o que posso fazer 
pelo Rio Grande?”. E um fazendeiro mais jovem disse: 
“Presidente, cria a nossa ponte com a Argentina.” E o 
intendente, o prefeito à época disse: “Cala a boca, ra‑
paz. Se esquece, Presidente. Cuida do Brasil, porque, 
de São Borja, cuidamos nós.” E a ponte não saiu até 
hoje. Foi sair não sei quanto tempo depois, porque o 
Dr. Getúlio pediu, e não quisemos nada. E realmente 
ele correspondeu: não deu nada. Por isso, eu acho...

E nós convidamos... E tenho certeza de que V. 
Exª vai participar, com o Paim e comigo, dessa mesma 
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caminhada que fizemos atrás. Claro que, com todo o 
respeito ao querido Zambiasi, mas V. Exª, com muito 
mais brilho, com muito mais capacidade e com mui‑
to mais liderança. E, pela capacidade dos seus anos, 
quando esteve praticamente por dentro de tudo o que 
se passava em Brasília como brilhante líder de rádio, 
jornal e televisão, essa é uma caminhada que devemos 
retomar. Não sei se vou poder estar, mas acho que a 
essas coisas se deve ir; e você, Paim, também deve 
ir. Segunda–feira parece–me que é a primeira reunião 
da bancada gaúcha para debater essa matéria, e acho 
que deveríamos levar a nossa solidariedade e fazer o 
nosso grande debate em torno dessa matéria. Acho 
que vale a pena.

E vejo algo de positivo hoje, que uma coisa há, 
sim, no Rio Grande. “Ah, mas os gaúchos são uni‑
dos... Porque os gaúchos são unidos...” Unidos coisa 
nenhuma. A gente só é unido... Acho que nem como 
os mineiros, nem no câncer. A grande verdade é que, 
às vezes, nos unimos, isso é verdade. Mas a união é 
rara. Unimo–nos na Revolução de 1930, deu certo. 
Unimo–nos na Legalidade, também deu certo. Reu‑
nimo–nos na última hora no polo petroquímico, deu 
certo porque nos reunimos.

Acho que este é o momento em que devemos 
nos unir. Eu às vezes fico pensando, e nem vou falar 
muito aqui, porque fica chato eu falar, mas eu me per‑
gunto: e se eu não fosse político? E se eu morasse lá 
na fronteira do Rio Grande? Eu não sei se não estaria 
defendendo a criação de um novo Estado. Olhando 
aquela metade norte com três quartos dos deputados, 
três quartos dos prefeitos, quatro quintos do poder po‑
lítico, aquela cidade, transformá–la, aquela história, 
aquela biografia, aquele espetacular passado e pre‑
sente, caindo, caindo, diminuindo, se esvaziando, se 
esvaziando, e conhecendo... “Te lembras do Ipiranga 
lá no Rio Grande? “Te lembras da ferrovia lá em Santa 
Maria? Te lembras?” 

Não dá para viver do passado. Tem que ter uma 
razão para lutar, principalmente nós, que somos a 
metade norte que temos que ter responsabilidade de 
defender. Eles, que justiça seja feita, vinte anos de Ge‑
túlio na Presidência, mais quatro anos de Jango, mais 
cinco anos de Médici, lá no Bagé, nunca se preocupa‑
ram com sua região, olharam para o Brasil...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Simon, permita–me um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se 
sou eu que estou na Presidência cinco anos, olho para 
Caxias feito doido. Ficaram quarenta anos e tiveram a 
grandeza de olhar para o Brasil e a despreocupação 
de olhar para sua região.

Pois não.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Simon, de forma muito rápida só cumprimentar V. Exª 
– sei que o tempo terminou – pelo discurso brilhante 
que faz em nome do Rio Grande do Sul e, por que não 
dizer, em nome da bancada gaúcha no Senado e na 
Câmara. V. Exª deu testemunhos aí, e eu que estava 
lá não posso deixar de confirmar. V. Exª marcou reu‑
nião para os três Senadores com o Ministro Palocci 
inclusive, com o Ministro Mantega, marcou na Casa 
Civil, marcou com o Presidente da República. E V. Exª, 
lembro–me, na oportunidade, deu uma verdadeira 
aula de investimentos que o Rio Grande do Sul está 
aguardando que o Rio Grande do Sul está aguardan‑
do há tantos e tantos anos e que não aconteceram. 
Lembro–me que V. Exª inclusive levantou a dívida da 
CE e que agora foi acertada. Mas já naquela época 
os três Senadores levaram o debate, V. Exª, pela ex‑
periência e como ex–governador, fez a defesa com 
muita competência. Disseram que era real, mas tinha 
um problema legal, mas felizmente agora, no Gover‑
no Tarso, essa dívida foi ajustada e o Rio Grande do 
Sul recebeu em torno de R$ 1 bilhão de reais. Eu só 
quero cumprimentar V. Exª. V. Exª pode liderar, sim, a 
bancada gaúcha, como fez no passado, para que efe‑
tivamente avancemos nessa dívida, que é impagável. 
Por isso, V. Exª tem toda autoridade para trazer esse 
tema ao plenário. O Zambiasi está lá, tenho certeza de 
que está se sentindo homenageado com a lembrança 
do seu nome, e a Senadora Ana Amélia, com certeza, 
há de ajudar, e muito, nesse encaminhamento que fa‑
remos com toda a bancada gaúcha, repito, Senadores 
e Deputados Federais, e naturalmente também com o 
Governo do Estado, com o Governador Tarso Genro. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
agradeço muito o aparte de V. Exª e tenho certeza de 
que vou contar com V. Exª, com a extraordinária capa‑
cidade e competência, porque essa é uma matéria em 
que nós temos, os três, que ir lá na bancada federal e 
trazer os 33 da bancada federal, ir lá na Assembléia 
Legislativa e juntar os 55 da Assembléia Legislativa. 
E tenho certeza de que o governador vem junto fazer 
essa caminhada.

Eu acho que agora é a hora, o momento é ago‑
ra, e não sei, mas pelo estilo, pela maneira de ser, eu 
acho que encontramos a melhor Presidente que pode 
fazer aquilo que os outros gaúchos, infelizmente, não 
tiveram competência para fazer. 

Eu confio na Presidente Dilma, e acho que nós 
temos um grande trabalho pela frente. 

Obrigado, querida Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Meu caro Senador Pedro Simon, com a experi‑

Terça-feira 8    16055Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



ência de ter governado aquele Estado com tantas di‑
ficuldades financeiras, e uma situação, especialmente 
na metade sul, lembrando também que a termoelétrica 
de Uruguaiana, por conta do não cumprimento de um 
acordo com a Argentina de fornecimento de gás natu‑
ral, continua um verdadeiro elefante branco que ainda 
não foi resolvido.

E o Uruguai encontrou, nos chamados free shops, 
uma solução para o desenvolvimento – mesmo que 
possa ser polêmico –, mas um desenvolvimento. E 
agora estamos recuperando a igualdade de tratamento 
com projeto semelhante que chegou ao Senado, que 
cria, no lado brasileiro da fronteira, também o mesmo 
sistema de lojas francas.

E o senhor lembra bem que o Deputado Giovani 
Feltes foi quem primeiro levantou as perdas que o Es‑
tado terá no caso da reforma do Fundo de Participação 
dos Estados, caso a proposta original prospere aqui no 
Senado. E outro correligionário seu, Osmar Terra, na 
semana passada, me ligava apreensivo porque uma 
empresa produtora de máquinas agrícolas, a GCO, 
em Santa Rosa, está transferindo a sua planta para 
a Argentina, por conta das situações de assimetrias 
dentro do Mercosul. 

Então, o tema é atualíssimo, e conte com o meu 
apoio nesse envolvimento para defender o interesse 
do Estado que representamos aqui com muita honra, 
V. Exª, Senador Paim e eu.

Obrigado, Senador Simon.
Com a palavra, como orador inscrito, Senador 

Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora‑
dor.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, quero trazer ao 
Plenário a noticia de um projeto de lei que protocolizei 
nessa semana. Trata–se do Projeto de Lei nº 135, de 
2012 que faz, na verdade, alteração da Lei Comple‑
mentar nº 101, a chamada Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e que considero trará uma contribuição a uma 
necessidade política de nossa República, inscrita em 
nosso texto constitucional.

O texto constitucional estabelece a transparência 
como um dos princípios fundamentais, um dos prin‑
cípios basilares da Constituição Republicana, inscrito 
formalmente esse princípio no art. 37 de nossa Carta 
Magna. O princípio da transparência dialoga com o 
princípio da publicidade.

A ideia desse princípio, a interpretação do prin‑
cípio dá conta de que, através dele, as informações 
relativas ao funcionamento dos entes públicos, que não 
digam respeito a temas relacionados à segurança do 
Estado brasileiro e da sociedade, devem ser acessí‑

veis a todos, notadamente àqueles que dão conta das 
contas públicas.

No mesmo caminho, a Constituição estabelece 
o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos pú‑
blicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva‑
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e à segurança do Estado. É assim que 
reza o inciso XXXIII, do art. 5º da nossa Carta Magna.

Desde a promulgação da Constituição, Srª Presi‑
dente, até hoje, o Brasil – há que se reconhecer – tem 
avançado na iniciativa de leis infraconstitucionais, que 
afirmam a transparência da Administração Pública. Um 
desses exemplos é a Lei nº 9.755, de 15 de dezem‑
bro de 1993, que determina a criação de homepage 
na Internet, pelo Tribunal de Contas da União, para di‑
vulgação de dados, tais como os tributos arrecadados 
pela União, Estados e Municípios.

É de se destacar também a Lei Complementar nº 
131, de autoria do também Senador do meu Estado, 
Senador João Capiberibe, sancionada em 27 de maio 
de 2009, que, no mesmo caminho, segue para aper‑
feiçoar a responsabilidade fiscal e a transparência do 
acesso às informações públicas e aos gastos públicos.

Ano passado, aprovamos aqui no plenário do 
Senado a Lei que, sancionada, recebeu o número de 
12.527, Lei de Acesso à Informação pública.

No mundo todo têm sido destacadas as iniciativas 
para, no acesso à administração pública, no acesso às 
informações de administração pública, na amplificação 
do princípio da publicidade, poder se medir como são 
feitos e como são executados os gastos públicos, ao 
mesmo tempo, sejam acompanhados os gastos das 
autoridades públicas. 

Recentemente – quero só trazer aqui a informa‑
ção –, na Índia era impossível medir a riqueza dos po‑
líticos, devido a uma mobilização da Associação pela 
Reforma Democrática, que conseguiu a inclusão no 
ordenamento jurídico indiano de dispositivo para que 
todos os candidatos e todos os que detivessem cargos 
públicos fornecessem relatórios detalhados sobre suas 
finanças. Isso incluía depósitos e empréstimos bancá‑
rios, ações e valores de carros, jóias, móveis, terras e 
outros bens potencialmente valiosos.

É verdade, Srª Presidente, que a transparência 
não acaba com a corrupção, mas a transparência ajuda 
os mais honestos, a transparência é um dispositivo, a 
transparência é um princípio que possibilita a fiscali‑
zação permanente da sociedade sobre os políticos e 
sobre a sua atuação. 

Partindo desse pressuposto, Srª Presidente, as‑
sim como já temos a Lei Complementar nº 131, assim 

Maio de 201216056    Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



como temos o acesso às contas públicas pela Internet, 
através das ações do Tribunal de Contas, já temos a 
Lei de Acesso às Informações Públicas, considero que 
temos de dar um salto a mais.

Ora, a conta pública, a conta do Estado, como 
diz a Constituição, salvo aquela que seja de seguran‑
ça do Estado e da sociedade, ela deve ser tão aces‑
sível ao cidadão como é a própria conta individual do 
cidadão. O cidadão deve ter o direito de ir ao banco 
e, assim como ele tem o direito de ter acesso ao seu 
extrato bancário, ao seu saldo bancário, de qual foi a 
sua movimentação, ele pode e deve ter direito de ir ao 
banco e ter acesso às contas dos governos estaduais, 
do governo brasileiro, do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados, das assembleias legislativas, do Poder 
Judiciário, de todos os entes públicos.

É por isso, Srª Presidente, que estamos apresen‑
tando o Projeto de Lei nº 135. Ele alterará o art. 48–A 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complemen‑
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, expondo claramente 
o seguinte:

Art. 48–A. (...)
§ 1º As contas bancárias dos entes pú‑

blicos são de livre acesso a qualquer cidadão, 
observadas as disposições desta Lei.

§ 2º Excetuam–se do livre acesso as in‑
formações bancárias pertinentes à segurança 
nacional, nos termos do inciso XXXIII do art. 
5º da Constituição Federal.

No mais, qualquer conta pública, no mais, toda 
movimentação bancária de prefeituras municipais, de 
governos estaduais, do Governo da União, dos po‑
deres legislativos, dos Municípios, dos Estados, da 
União, do Distrito Federal; todas as contas públicas do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, 
dos Tribunais de Justiça, das assembleias legislativas, 
devem ser acessíveis a qualquer cidadão, como se 
sua conta fosse.

Esse é o mecanismo, Srª Presidente, que con‑
sidero fundamental, indispensável para, em primeiro 
lugar, darmos cabo ao mandamento presente no art. 
37 da Constituição, darmos cabo ao mandamento 
presente no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição, que 
diz que o acesso às movimentações financeiras dos 
entes públicos têm de ser amplamente assegurado a 
qualquer cidadão brasileiro. 

Segundo, considero fundamental e indispensá‑
vel esse dispositivo para termos mais um instrumento 
de controle de impedimento da corrupção por parte 
do cidadão. 

A corrupção, cada vez mais, Senador Pedro Ta‑
ques – daqui a pouco terei o prazer de conceder–lhe 

um aparte; V. Exª conhece muito bem, pela sua atua‑
ção, como Procurador da República e como Senador 
da República, neste plenário, pela coerência de sua 
postura, V. Exª tem demonstrado que sabe muito bem 
– se conseguirmos coibir a corrupção, se conseguir‑
mos impedi–la, estaremos dando a mais importante 
contribuição republicana para o nosso País. A cada 
momento que nos deparemos com um escândalo, a 
cada vez que algum caso, algum escândalo público, 
envolvendo agentes privados e públicos vem à tona, 
percebemos qual o prejuízo que a corrupção e o cum‑
pliciamento de agentes públicos e privados trazem para 
a nossa República. 

Parece–me que um conjunto de medidas é ne‑
cessário. Uma delas – e já foi dito neste plenário várias 
vezes – é o combate à impunidade. Outra que conside‑
ro indispensável é amplo controle da sociedade sobre 
os gastos públicos.

Senador Pedro Taques, tenho o prazer de ouvi–
lo em aparte.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Randolfe, gostaria de cumprimentá–lo pelo projeto. No 
Brasil, infelizmente, alguns entendem que o público é 
coisa de ninguém, quando o que é público pertence a 
todos nós. Existem decisões do Supremo Tribunal Fe‑
deral dando conta de que contas correntes guarneci‑
das de recursos públicos não têm sigilo; não há que se 
falar em segredo se as informações são públicas. No 
entanto, no Brasil, ainda temos o vezo. Somos useiros 
e vezeiros em entender que o público é coisa de nin‑
guém. Vou citar o exemplo da Assembleia Legislativa 
do meu Estado. Lá não se sabe o número de servi‑
dores, não se sabe o quanto se gasta com combus‑
tíveis, não se sabe de quanto é a verba indenizatória 
dos deputados estaduais. Não se sabe absolutamente 
nada. É um segredo. O que exige segredo dá, mais ou 
menos, a intenção de maracutaia, de coisas que são 
realizadas na calada da noite, no cambalacho. Infeliz‑
mente, no Brasil, ainda temos essa realidade. Quero 
parabenizá–lo pelo seu projeto. É um projeto muito bom. 
Agora, se nós já vivêssemos em um Estado em que o 
Estado Democrático de Direito, a democracia se fizes‑
se presente, não só no sentido formal, mas também 
material, não precisaríamos de projeto desse quilate, 
apesar de sua importância, porque a Constituição da 
República já diz isso expressamente nos artigos bem 
revelados por V. Exª; mas, no Brasil, nós precisamos 
de tudo muito bem explicadinho, senão as pessoas 
não entendem. Parabéns!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Eu lhe agradeço, Senador Pedro Taques. Eu não 
me canso de destacar aqui que um dos itens que me 
honram, na minha biografia, foi ter sido seu aluno, em‑
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bora tenha sido através de satélite. E V. Exª destacou 
muito bem o inciso XXXIII, do art. 5º da Constituição. 
De fato, a interpretação é cristalina como a água, do 
inciso XXXIII, do art. 5º da Constituição: “Todos têm di‑
reito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.”

Ora, as informações a respeito de quanto o Esta‑
do gasta, de quanto ele está gastando em educação, 
em saúde, da movimentação bancária da sua conta é 
interesse de todos os cidadãos.

V. Exª também traz a lembrança dessa terrí‑
vel chaga do patrimonialismo tupiniquim que aqui foi 
constituído.

Eu diria, Senador Pedro Taques, que nós cons‑
truímos um modelo de Estado baseado na herança 
portuguesa, na herança da Revolução de Avis, em que 
não há distinção entre a coisa pública e a coisa privada, 
que a coisa pública é vista por alguns como se priva‑
da fosse. Não é à toa que muitas vezes as aeronaves 
oficiais são utilizadas como se fossem particulares, 
para os seus deslocamentos privados.

O poder do rei do período absolutista europeu, 
anterior à Revolução Francesa, baseado na máxima 
frase de Luís XIV L’État c’est moi, O Estado sou Eu, 
essa premissa que confunde claramente a coisa pú‑
blica como se privada fosse, parece–me que no Brasil 
nós não conseguimos dar o salto republicano da res 
publica, para dizer que de fato a coisa pública é coisa 
pertencente a todos e não pertencente ao indivíduo.

A ideia desta nossa matéria, deste projeto que 
apresentamos é isso, é darmos o passo adiante; e 
complementar a isso a educação dos cidadãos para 
compreenderem que a movimentação bancária dos 
entes públicos não pertence ao ente e ao agente pú‑
blico, pertence ao Estado, pertence à res publica, per‑
tence à sociedade, pertence a todos. E neste sentido 
apresentamos o Projeto de Lei nº 135, de 2012, Srª 
Presidente. Esperamos dos colegas o rápido acolhi‑
mento desta matéria. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Randolfe Rodrigues, 
comprometido também com a transparência. Isso será 
um bom remédio e uma boa prevenção ao processo 
de aplicação irregular de recursos públicos que falta 
em setores essenciais a nossa sociedade e também 
prevenção a um bom remédio para a corrupção no 
mesmo setor. 

O próximo orador inscrito Senador...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pois não, Senador Anibal Diniz. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de comunicar 
que apresentei à Secretaria da Mesa requerimento 
de voto de pesar pelo falecimento da ex–Vereadora 
Maria Antônia, do Partido dos Trabalhadores de Rio 
Branco, no Acre. 

A ex–vereadora Maria Antônia nasceu em Bra‑
siléia e era bacharel em Direito pela Universidade Fe‑
deral do Acre. Notabilizou–se por sua postura política 
firme e grande leque de lutas sociais que participou 
ao longo dos seus 68 anos de vida. 

Era filiada desde 1997 ao Partido dos Trabalhado‑
res, foi líder do PT na Câmara Municipal de Rio Bran‑
co e ocupou o cargo de vereadora por dois mandatos, 
sempre balizando suas atitudes em fortes princípios 
morais e éticos. 

Era funcionária do Banco da Amazônia e entrou 
na política por meio do movimento sindical dos ban‑
cários e logo tornou–se uma referência nas lutas de 
classe alcançando a Presidência dos Sindicatos dos 
Bancários do Acre. 

Há que se destacar também a contribuição da 
ex–Vereadora Maria Antônia junto ao movimento de 
mulheres e na construção setorial de mulheres do Par‑
tido dos Trabalhadores; uma pessoa muito querida e 
respeitada pela população acriana e dela a sociedade 
toda se despede com muita tristeza e uma lembrança 
muito forte da luta que ela empreendeu nos seus últi‑
mos anos de vida contra um câncer. E ela, assim como 
o ex–Vice–Presidente José de Alencar, travou uma 
luta contra o câncer e só se entregou quando não teve 
mais como se livrar desse mal terrível que é o câncer. 

Mas aos seus familiares ficam aqui os nossos 
votos de pesar e de solidariedade pela perda da gran‑
de Vereadora Maria Antônia; nosso reconhecimento 
pelos serviços prestados ao povo de Rio Branco e do 
Estado do Acre.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Requerimento nº 396, Senador Anibal Diniz, 
está sobre a mesa e será atendido na forma regimental.

A Mesa também se solidariza com a família da 
ex–Vereadora Maria Antônia Soares de Assis, do seu 
Estado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO N° 396, DE 2012

Requer Voto de Pesar por ocasião do 
falecimento ocorrido na última sexta–feira, 
4 de maio de 2012, da ex–Vereadora pela 
cidade de Rio Branco, Estado do Acre e 
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ilustre membro do Partido dos Trabalha-
dores, Sra. Maria Antônio Soares de Assis.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen‑
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado Federal, VOTO DE PESAR por 
ocasião do falecimento da ex–Vereadora pela cidade 
de Rio Branco, Estado do Acre e ilustre membro do 
Partido dos Trabalhadores, Sra. Maria Antônia Soares 
de Assis.

Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja le‑
vado ao conhecimento de seus familiares e do Presi‑
dente da Câmara Municipal de Rio Branco, Exmo. Sr. 
Juracy Nogueira.

Justificação

Nascida em Brasiléia em 1943, Maria Antônia 
era bacharel em direito pela Universidade Federal do 
Acre e ficou notabilizada por sua postura política fir‑
me e grande leque de lutas sociais que participou ao 
longo de seus 68 anos de vida.

Filiada desde 1997 no Partido dos Trabalhado‑
res, foi líder do PT na Câmara Municipal de Rio Bran‑
co e ocupou o cargo de vereadora por dois mandatos, 
sempre balizando suas atitudes em fortes princípios 
morais e éticos.

Funcionária do Banco da Amazônia, entrou na 
política através do movimento sindical bancário e logo 
se tornou uma referência nas lutas da classe alcançan‑
do a presidência do Sindicato dos Bancários.

Destaca–se, também, a contribuição da ex–vere‑
adora Maria Antônia junto ao Movimento de Mulheres 
e na construção do Setorial de Mulheres do PT–AC.

Pessoa muito querida e respeitada pela popula‑
ção acreana, dela me despeço com tristeza e emoção, 
pedindo aos meus nobres pares do Senado Federal 
que aprovem essa justa homenagem que ora requeiro.

Sala das Sessões, 7 de maio de 2012. – Sena‑
dor Anibal Diniz.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O próximo orador inscrito é o Senador Pedro 

Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro‑

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna, nesta data, para tratar de dois temas. O pri‑
meiro deles é reverenciar a data do nascimento de um 
grande brasileiro, o Marechal Rondon, no último sába‑
do. O segundo, tratar da questão da CPI e do sigilo dos 
documentos na CPI. Passo a tratar do primeiro tema.

No último sábado, cinco de maio, comemoramos 
o Dia das Comunicações no Brasil. O marco para esta 
data tão importante foi o nascimento de um herói bra‑
sileiro. Mato–grossense de Mimoso, ele atravessou o 
sertão desconhecido, abriu estradas, expandiu o telé‑
grafo e ajudou a demarcar terras indígenas e as nossas 
fronteiras. Durante sua vida, percorreu mais de 100 mil 
quilômetros, abrindo caminhos. Eu falo de Marechal 
Cândido Rondon, um homem que entrou para a histó‑
ria como o pacificador e o Patrono das Comunicações.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mundo 
é carente de heróis. Tenho certeza de que o Brasil tem 
uma história à altura de qualquer outra nação e heróis 
para se orgulhar. Presto, nesta data, minha homena‑
gem ao Marechal Rondon, lembrando um pouco da 
saga deste grande brasileiro.

Marechal Rondon, assim como eu, é filho de Mato 
Grosso, o Estado que represento nesta Casa. Nasceu 
no dia 5 de maio de 1865, em Mimoso, uma pequena 
localidade, hoje Santo Antônio de Leverger. Filho de 
Cândido Mariano e de Claudina Lucas Evangelista, 
ficou órfão ainda criança e foi criado por um tio, que 
era Capitão da Guarda Nacional. Por insistência do 
tio, foi estudar em Cuiabá, na Escola Mestre Cruz e, 
no ano seguinte, na Escola Pública Professor João B. 
de Albuquerque.

Em 1879, entrou para o liceu Cuiabano – escola 
em que também estudei. Em 1881, formou–se pro‑
fessor, aos 16 anos, quando se transferiu para o Rio 
de Janeiro a fim de ingressar na Escola Militar. Com 
autorização do Ministério da Guerra, Cândido Mariano 
da Silva incorporou o nome Rondon, em homenagem 
ao tio que o criou, Manuel Rodrigues da Silva Rondon.

Em 1890, Srª Presidente, recebeu o diploma de 
bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais 
da Escola Superior de Guerra do Brasil. Partidário das 
ideias positivistas, participou dos movimentos abolicio‑
nista e republicano.

Em 1º de fevereiro de 1892, casou–se com Fran‑
cisca Xavier, com quem teve sete filhos, e foi nomeado 
chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Foi então 
designado para a Comissão de construção da linha te‑
legráfica que ligaria Mato Grosso e Goiás. A jornada, 
Srª Presidente, estava apenas começando!

Rondon cumpriu a missão, abrindo caminhos, 
desbravando terras, lançando linhas telegráficas, fa‑
zendo mapeamentos e estabelecendo relações com 
os índios. Manteve contato com muitas tribos, entre 
elas os bororó, nhambiquara, urupá, jaru, karipuna, 
ariqueme, boca negra, pacaás novo, macuporé, gua‑
raya, macurapé.

Seus trabalhos desenvolveram–se de 1907 a 
1915. Nessa época, estava sendo construída a ferro‑
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via Madeira–Mamoré. A chamada Comissão Rondon 
deveria construir uma linha telegráfica de Cuiabá a 
Santo Antônio do Madeira.

Em 1910, criou o Serviço de Proteção ao índio 
(SPI). Obteve a demarcação de terras de vários povos, 
entre eles os Bororó, Terena e Ofayé. Em 1912, Rondon 
foi promovido ao posto de coronel, depois de ter pacifi‑
cado os índios das tribos caingangue e nhambiquara.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um inci‑
dente, em 1913, poderia ter interrompido essa histó‑
ria, que chega a parecer obra de ficção. A trabalho, 
Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos 
índios nhambiquaras. Salvo pela bandoleira de couro 
de sua espingarda, ordenou a seus comandados que 
não reagissem, demonstrando seu lema: “Morrer, se 
preciso for. Matar, nunca!” Essa era a expressão do 
grande brasileiro.

Neste mesmo ano, criou o Serviço Nacional de 
Proteção ao índio; foi elogiado pelo Congresso das Ra‑
ças em Londres, que ressaltou que a obra de Rondon 
deveria ser imitada para honra da civilização mundial; 
ganhou medalha de ouro “por trinta anos de bons ser‑
viços prestados ao Exército e ao Brasil”; e acompanhou 
o ex–Presidente americano Theodore Roosevelt na sua 
expedição ao Amazonas. E o reconhecimento em vida 
não parou por aí!

Em 1939, o IBGE concedeu a ele o título de Ci‑
vilizador do Sertão, pelo trabalho realizado junto aos 
índios. Em 1956, Rondon recebeu uma grande home‑
nagem: o seu nome foi dado ao Território do Guaporé, 
que hoje é denominado Estado de Rondônia.

Seu trabalho rendeu 29 prêmios de entidades de 
projeção internacional, chegando a ser reconhecido 
pela International Geographical Society de Washington 
(EUA), como um dos cinco maiores desbravadores da 
humanidade. Chegou inclusive a ser indicado ao Prê‑
mio Nobel por Albert Einstein.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com 
grande entusiasmo que recebo notícias dando conta 
de que o marechal Rondon voltará a ser reverenciado. 
A minissérie de cinco capítulos retratará toda a vida do 
Patrono das Comunicações, desde o seu nascimento 
até o momento em que morreu, cego, no Rio de Ja‑
neiro. Ele renasce para o povo brasileiro com o título 
“Rondon: O grande chefe”, uma obra cinematográfica 
produzida pelo experiente Luís Carlos Barreto e o jovem 
cineasta mato–grossense Rodrigo Piovezan.

Além de retratar a vida desse herói brasileiro em 
uma obra que terá visibilidade nacional e internacio‑
nal, teremos a oportunidade de mostrar as belezas 
naturais de Mato Grosso, já que a história se passará 
no Pantanal. O seriado tem como finalidade mostrar 
essa figura heróica, essa figura histórica e de valor 

inestimável para o povo brasileiro, sob o argumento 
de resgatar nosso patriotismo.

Uma prova de que nossa cultura não recebe o va‑
lor merecido é o fato de que existe um museu em Nova 
York e outro em Londres que homenageiam Rondon. 
Aqui, no Brasil, como está a memória de um homem 
mundialmente conhecido, Srª Presidente? Faço essa 
indagação. Não podemos deixar nossos heróis caírem 
no esquecimento.

E bom lembrar que iniciativas como esta cinema‑
tográfica servem para mostrar que o País é muito mais 
que os inúmeros problemas sociais e escândalos. Por 
intermédio dos nossos heróis, precisamos retornar a 
confiança da nossa Nação e mostrar que ainda temos, 
sim, pobreza, favelas e corrupção, mas que estes locais 
e estas situações passem a ser vistos como uma fonte 
de advogados, médicos, artistas, políticos honestos e 
de pessoas com ideias inovadoras.

O Brasil enfrenta, Srª Presidente, muitos desa‑
fios. Na estrada, à nossa frente, com certeza, ainda 
encontraremos muitos novos obstáculos. Mas, ao fim 
e ao cabo, é a nossa história que nos dá esperança 
para um amanhã melhor. É o reconhecimento de que 
os homens e mulheres que vieram antes de nós su‑
peraram tantos desafios, talvez maiores que os atuais. 
Marechal Rondon é uma dessas pessoas que vieram 
de lugares comuns e que fizeram coisas extraordinárias.

Um homem que, além de determinado, foi dono 
de uma índole apostolar, posicionando–se sempre pela 
justiça, honestidade, a favor da natureza, dos animais, 
da proteção dos seringueiros, de outras populações 
tradicionais e dos índios – hostilizados por mais de três 
séculos de agressões.

Srª Presidente, nesta primeira parte da minha 
fala gostaria de homenagear dois grandes cultores do 
Marechal Rondon no Estado de Mato Grosso. Falecido 
recentemente, um geógrafo, historiador chamado Ra‑
mis Bucair. Ele, no Estado de Mato Grosso, na cidade 
de Cuiabá, criou o Museu de Pedras e criou a Socie‑
dade dos Amigos de Rondon. E um grande educador, 
um grande médico, Gabriel Noves Neves, que recen‑
temente escreveu um artigo nos jornais do Estado de 
Mato Grosso, há dois ou três dias, dando conta das 
bravuras do Marechal Rondon. Peço que este discurso 
e o artigo do Prof. Dr. Gabriel Novis Neves constem 
regimentalmente nos Anais desta Casa.

O segundo tema que me traz a esta tribuna, Srª 
Presidente, é o que trata da CPMI – Comissão Par‑
lamentar Mista de Inquérito, ou CPI entre Deputados 
Federais e Senadores para investigarem o chamado 
Caso Cachoeira.

A CPI é um favor que a Constituição oferta aos 
parlamentares, Srª Presidente? A CPI não é um favor, 
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a CPI é um poder–dever que a Constituição oferta aos 
parlamentares. Nós, aqui, temos o dever fundamental de 
fiscalizar fatos determinados que tenham repercussão 
pública. Portanto, não é um favor que a Constituição 
faz aos parlamentares.

Muito bem. Recentemente, foi constituída esta CPI 
Mista para investigar o Caso Cachoeira. O Presidente 
da CPI, a quem eu rendo as minhas homenagens e 
respeito, o Senador Vital do Rêgo, solicitou, a pedido 
da CPI, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e ao Relator do Caso Cachoeira, lá no Supremo, có‑
pias dos autos das chamadas Operação Monte Carlo 
e Operação Vegas. O Supremo Tribunal Federal, por 
meio desses dois respeitados magistrados, envia à CPI 
Mista toda a documentação em meio físico e também 
em meio magnético.

Esses documentos estão numa sala, aqui embai‑
xo, num dos famosos corredores do Senado, no que 
a imprensa já está a dizer e nominar de “Batcaverna”. 
Estão ali, e cada parlamentar terá o prazo de três ho‑
ras para que possa, adentrando nessa famosa sala, 
sozinho, sem a possibilidade de tirar cópias, analisar 
os documentos e, depois, chegar às suas conclusões, 
para que nós possamos fazer as indagações, as per‑
guntas àqueles que aqui virão como testemunhas, 
como convidados e como indiciados.

Muito bem. Com todo o respeito que merecem 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo o 
respeito que merece o Senador Vital do Rêgo, isso me 
parece algo ridículo. Eu não vou me prestar a compa‑
recer a essa sala para que, no período de três horas, 
eu possa analisar esses documentos, sem a possibili‑
dade de copiá–los, para que eu possa exercer não um 
favor, mas exercer o meu poder–dever de fiscalizar a 
Administração Pública, porque aqui estamos a tratar 
de um dever fundamental de cada parlamentar: o dever 
de fiscalizar o envolvimento desse cidadão, apelidado 
de Cachoeira, com as altas autoridades da República.

Eu não tenho visão de raio laser; eu não tenho 
visão fotográfica como aqueles heróis da nossa época 
infantil, aqueles heróis em quadrinhos que nós líamos 
naqueles gibis – nós todos nos recordamos disso. Eu 
não sou superdotado para ler os documentos em três 
horas, analisá–los e chegar à convicção das pergun‑
tas que devo fazer.

Será que seria constitucional nós aprovarmos 
aqui um projeto de lei dizendo que os onze Ministros 
do Supremo Tribunal Federal não poderiam ter acesso 
aos autos do processo por mais de três horas e não 
poderiam copiar os documentos? Isso seria igualmen‑
te ridículo e seria inconstitucional, porque nós estaría‑
mos subtraindo a atribuição dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

Alguns parlamentares, Srª Presidente, parece–
me, têm o que se denomina de “complexo de vira–lata”. 
Entendem que são menos importantes que Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Nós aqui exercemos parcela 
da soberania do Estado; nós exercemos aqui parcela 
do poder–dever que a Constituição nos oferta. Nós te‑
mos que obedecer às decisões do Supremo Tribunal 
Federal. A elas devemos emprestar o nosso respeito, 
às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, na 
ditadura, as decisões do Supremo Tribunal Federal são 
obedecidas e não são criticadas, e não são debatidas, 
e não são comentadas. Na democracia, a Constituição 
da República me dá o poder–dever, com fundamento 
no art. 53, de criticar decisões dessa natureza, deci‑
sões que inviabilizam o meu poder, o poder de cada 
parlamentar que participa da CPI de investigar.

Ridículo! Três horas para que eu possa analisar 
os documentos, fazer uma fotografia mental desses 
documentos? Parece com aquele filme Rain Man, em 
que o Dustin Hoffman e o Tom Cruise têm aquela vi‑
são fantástica e conseguem tirar aquela foto mental. 
Eu não consigo isso. Eu não consigo.

E como eu poderei justificar ao eleitor do meu 
Estado, que para cá me mandou, Srª Presidente, que 
estou a exercer a minha atribuição constitucional? 
Não poderei. Como posso saber que meu nome lá 
não se encontra, o nome de V. Exª, o nome de outras 
autoridades da República, se vou ter três horas para 
analisar esses documentos? Como um rabiscador, ali 
eu vou com uma caneta e um papel anotar, em três 
horas, para, amanhã, começaremos os depoimentos.

Não se faz uma República dessa forma. Devemos 
respeito aos Ministros do Supremo, devemos respeito 
às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, as 
decisões do Supremo, como a nossa obra que é a lei, 
também podem sofrer críticas. No instante em que o 
Ministro do Supremo reconhece a inconstitucionalida‑
de de uma lei, ele está dizendo: “Sociedade brasileira, 
aquilo que vocês pensavam que era lei, não é lei, porque 
ofende a Constituição”. Por acaso ele está diminuindo 
a nossa atribuição? Em absoluto. Está exercendo sua 
atribuição constitucional.

Agora, alguns parlamentares, volto a dizer, são 
dotados do complexo de vira–lata. Eu não sei por quê. 
Será que é temor de alguma coisa? Nós precisamos 
nos fazer essa indagação.

Não descerei naquela sala, porque eu enten‑
do que a minha atribuição constitucional está sendo 
subtraída e eu não sei a razão. Eu não sei a razão! 
Comissão parlamentar de inquérito não é um favor. 
Eu não vou participar de história da carochinha, de 
brinquedo de criança. Para que eu possa exercer a 
minha atribuição constitucional, preciso ter acesso aos 
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documentos, preciso fazer perguntas com fundamento 
nos documentos, não ficar três horas na frente de um 
computador analisando ali e, na hora de fazer as per‑
guntas, não ter elementos para fazê–lo. Não participo 
de coisas dessa natureza!

Expresso mais uma vez os meus respeitos ao 
Senador Vital, Presidente da CPI, e ao Relator, Odair 
Cunha, mas a Constituição da República está acima 
desse tipo de atitude.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO TAQUES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Rondon

Gabriel Novis Neves

No início do século XX duas grandes obras de 
engenharia causavam admiração: o Canal do Panamá 
e as Linhas Telegráficas de Rondon. Essas obras tra‑
duziam o grande avanço da tecnologia mundial.

A obra realizada no Brasil, então um país sub‑
desenvolvido, foi mérito, quase exclusivo, do grande 
pioneiro mato–grossense de Mimoso.

Rondon iniciou o seu trabalho na construção das 
Linhas Telegráficas em 1890, quando foi designado 
pelo Presidente da República Campos Sales para ligar 
Cuiabá–Araguaia.

Iniciava–se, com Rondon, o programa de inte‑
gração nacional pelas comunicações.

Rondon foi considerado, por este trabalho, como 
um dos cinco maiores andarilhos do mundo – pois foi 
todo realizado a pé. 

Este despojado militar sertanista integrou a imen‑
sa área territorial amazônica ao Brasil e aos países 
vizinhos, como Bolívia.

Rondon só veio a conhecer a sua primeira filha 
quando esta tinha dezoito anos, no Rio de Janeiro.

Em 1913 é chamado ao Rio para comandar a 
expedição do presidente americano ao norte de Mato 
Grosso.

Theodore Roosevelt encontrou o companheiro 
ideal para realizar os seus estudos principalmente de 
botânica.

O prestígio de Rondon transpunha fronteiras. O 
Meridiano 52 tem o nome de Rondon. Só dois seres 
humanos receberam em sua homenagem um meridiano.

Em 1957 foi indicado, por Nova York, para o prê‑
mio Nobel da Paz.

Rondon faleceu no Rio de Janeiro em 1958, e o 
então presidente JK usou o telégrafo para comunicar 
ao mundo o seu falecimento.

Após a sua morte, o nome de Rondon foi relega‑
do ao esquecimento, juntamente com sua grande obra 
histórica, em nosso território.

Muitos dos males sociais e políticos da atualidade 
devem–se, em grande parte, a esse fato – que retirou 
do seu Estado e habitantes, sua forte identidade pe‑
rante o resto do País e até do mundo.

O ilustre mato–grossense, grande pacificador das 
várias etnias existentes em nosso Estado, pela sua hu‑
mildade, solidariedade e respeito ao próximo, recebeu 
a admiração e reconhecimento universal.

Essa imagem, entretanto, desapareceu, e os nos‑
sos jovens, e o Brasil, não sabem quem foi Rondon.

Mato Grosso perdeu muito sem essa sua refe‑
rência histórica.

A Universidade Federal de Mato Grosso também 
perdeu com o desaparecimento da Universidade da 
Selva, inspirada em cima da imagem de Rondon no 
grande e velho Estado de Mato Grosso que produzia 
beleza e fascínio.

Hoje, cinco de maio, devemos lembrar esse gran‑
de brasileiro e meditar sobre o seu trabalho – de uma 
grandeza humana incomparável.

Rondon é exemplo para os brasileiros e, espe‑
cialmente, para os mato–grossenses.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Caro Senador Pedro Taques, como V. Exª diz, 
o sigilo é a exceção; o acesso às informações deve 
ser a regra.

O Senador Anibal Diniz é o orador inscrito. Em 
seguida, o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre‑
sidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, teles‑
pectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo 
a tribuna nesta segunda–feira para falar sobre a con‑
cretização de mais um importante marco do projeto de 
desenvolvimento sustentável executado pelo Governo 
do Acre através dos governos da Frente Popular nos 
últimos 12, 13 anos.

Desta vez me refiro ao fortalecimento do setor 
industrial e moveleiro do Vale do Juruá, especialmente 
da cidade de Cruzeiro do Sul, onde tivemos a oportuni‑
dade de participar, no último final de semana, de uma 
intensa agenda com o Governador Tião Viana, com o 
Senador Jorge e com as autoridades locais, alguns 
prefeitos, lideranças comunitárias e muitos integrantes 
da central de cooperativas do setor moveleiro, que en‑
volveu muitas pessoas na cidade de Cruzeiro do Sul, 
uma linda cidade que fica no extremo ocidente do Es‑
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tado do Acre e da Amazônia brasileira, onde pudemos 
usufruir de uma hospitalidade fantástica daquele povo.

No último sábado, participamos, ao lado do Go‑
vernador Tião Viana e de representantes do Governo 
acriano, da inauguração do Parque Industrial Florestal 
de Cruzeiro do Sul e do primeiro Polo Moveleiro, ins‑
talado no Vale do Juruá.

Foram entregues 15 dos 16 galpões do parque 
industrial. O último, de uso coletivo, está em fase de 
conclusão e beneficiará mais de 20 marceneiros. Além 
das concessões para os marceneiros utilizarem os gal‑
pões, o Governo entregou também área administrati‑
va, estufa e serraria portátil, de uso comum a todos.

Estamos falando de um investimento que permi‑
te a concretização de uma cadeia de produção para 
agregar valor aos produtos florestais, gerar benefícios 
sociais e formar uma indústria que produza tanto para 
o mercado interno como para o mercado externo.

Eu gostaria de realçar que o complexo industrial 
tem uma base florestal, ou seja, as indústrias ali ins‑
taladas são voltadas para o uso de matérias–primas 
de origem florestal, principalmente madeira, óleos e 
alimentos. 

O investimento é de R$ 10 milhões, dos quais 
R$ 5,8 milhões em infraestrutura e os outros R$ 4,2 
milhões em equipamentos. A estimativa é a de que 
sejam gerados aproximadamente 800 empregos, be‑
neficiando principalmente jovens de Cruzeiro do Sul, 
Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter.

O complexo industrial de base florestal instala‑
da em Cruzeiro do Sul vai processar, por ano, quando 
estiver em sua plena capacidade, pelo menos 100 mil 
metros cúbicos de madeira. 

Quero destacar também a qualidade dessa inicia‑
tiva, de seu forte impacto no setor produtivo do Estado 
e também no estabelecimento de uma outra realidade 
muito mais positiva para a região.

Nesse aspecto, quero fazer referência ao quanto 
foi importante a ousadia do Governador Tião Viana de 
assegurar que a BR–364 tivesse trafegabilidade plena 
durante o último inverno – que está se acabando – e, 
ao mesmo tempo, o quanto foi importante a continui‑
dade desse projeto, que começou lá atrás, com o Go‑
vernador Jorge Viana, que teve muito desafios e supe‑
rou muitos embaraços ao longo dos seus oito anos de 
governo. Depois, veio o Governador Binho Marques, 
que também deu importantes contribuições. Finalmen‑
te, agora, com o Governador Tião Viana, foi possível 
finalizar esse complexo industrial de base florestal da 
cidade de Cruzeiro do Sul. 

Vale ressaltar que a BR–364 – que ainda não foi 
concluída, e, se Deus quiser, será concluída neste ano 
de 2012, com o apoio do Governo Federal, da Presi‑

denta Dilma e o esforço de todos os componentes da 
equipe do Governador Tião Viana, no Acre – fará a in‑
tegração definitiva do Vale do Juruá ao Vale do Acre, 
da cidade de Cruzeiro do Sul à cidade de Rio Branco. 

Nós temos também o desafio de fazer a extensão 
do Linhão da Eletrobras até Cruzeiro do Sul. Hoje, esse 
linhão só chega até Sena Madureira e nós precisamos 
estendê–lo por mais 600 Km. Na semana passada, nós 
tivemos uma reunião com o Sr. Márcio Zimmermann, do 
Ministério das Minas e Energia, e tivemos a confirma‑
ção de que está havendo outra licitação, uma tomada 
de preços para que essas obras de extensão do linhão 
até Cruzeiro do Sul possam ser iniciadas entre o final 
de 2012 e início de 2013 para que até o final de 2014 
Cruzeiro do Sul esteja interligado via linhão ao Siste‑
ma Nacional de Energia Elétrica da Eletrobras. Isso 
vai modificar radicalmente a performance da energia 
consumida tanto pelas empresas quanto para o uso 
doméstico das pessoas em Cruzeiro do Sul, Porto 
Walter e dos demais Municípios das proximidades. Por 
que isso é muito importante? Porque hoje todos esses 
Municípios usam energia que é gerada a partir de óleo 
combustível, óleo diesel. Isso, além de extremamente 
caro, é extremamente poluente. Então, nós estamos 
falando de uma mudança na matriz energética para o 
Vale do Juruá. Significa que, quando a gente tiver o 
linhão atendendo plenamente o Vale do Juruá, todas 
as usinas termoelétricas que consomem óleo diesel 
em Feijó em Tarauacá, em Mané Urbano, e também 
em Cruzeiro do Sul, essas usinas poderão ser desa‑
tivadas porque todas essas cidades estarão ligadas 
através do linhão e recebendo energia limpa. Esse é 
um desafio muito importante que 

É um compromisso da Presidenta Dilma e do 
Governador Tião Viana da gente chegar em 2014 com 
esse linhão já em fase de conclusão. Então essa no‑
tícia também é uma notícia muito importante para os 
industriais, para os empreendedores que estão apos‑
tando do futuro da economia do Acre, do Vale do Juruá, 
investindo lá no complexo industrial de base florestal 
de Cruzeiro do Sul.

Vale ressaltar que o Secretário de Desenvolvimen‑
to de Indústria, Comércio, Serviços, Ciência e Tecno‑
logia do Acre, Edvaldo Magalhães, que foi Deputado 
Estadual e atuou como líder do Governo Jorge Viana, 
durante oito anos e depois mais quatro anos como 
Presidente da Assembléia Legislativa, ele está á frente 
desse processo e está tendo um trabalho elogiável, um 
trabalho muito reconhecido pelo setor moveleiro, um 
trabalho muito reconhecido pelas pessoas que investem 
na industrialização, principalmente no Vale do Juruá. 

O Edvaldo fez uma declaração muito importante 
porque o setor moveleiro do Acre estava praticamente 
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desmotivado, cerca de um ano, um ano e meio atrás, 
justamente porque não encontrava os caminhos para 
superar as dificuldades impostas, às vezes de maneira 
a dificultar o trabalho dos marceneiros, principalmente 
no que diz respeito à legislação. E a Secretário de De‑
senvolvimento de Indústria, Comércio, Serviços, Ciência 
e Tecnologia do Acre ele tomou como desafio ajudar 
os marceneiros, ajudar aquelas pessoas que vivem 
do processamento da madeira para produzir móveis, 
no sentido que elas pudessem estar documentadas 
e poder utilizar a madeira que tem origem de floresta 
manejada e que seja madeira certificada.

Desta forma, atendem–se plenamente as exigên‑
cias legais e ao mesmo tempo facilita a vida desses 
trabalhadores. Nesse sentido o ex–Deputafo Edvaldo 
Magalhães, hoje Secretário de Indústria e Comércio 
merece todos elogios e reconhecimento da sociedade 
pelo excelente trabalho que ele vem realizando.

No entanto, o Governo Estadual agiu em qua‑
tro eixos fundamentais para alavancar a produção de 
móveis no Estado.

Para tornar possível o Polo Moveleiro do Vale do 
Juruá e também os outros que ainda serão construí‑
dos, foram providenciadas a legalização das madeiras 
e a construção de um espaço apropriado e de uma 
política de apoio.

Isso porque, além de madeira certificada e de 
máquinas para o trabalho, era necessário também ga‑
rantir o escoamento da produção. Por isso, o governo 
acreano comprará parte da produção de móveis, que 
serão destinados para a renovação do mobiliário das 
escolas estaduais. Também previu capacitação dos 
marceneiros para formar mão de obra qualificada.

Como resultado, a estimativa é de que sejam ge‑
rados aproximadamente 800 empregos, beneficiando 
diretamente jovens de Cruzeiro do Sul e de cidades 
vizinhas.

Deve–se destacar, ainda, a atuação do governo 
fora do País. O governo do Acre tem procurado buscar 
parcerias, levando representantes acreanos a visitar 
uma das maiores referências em design em madeira 
do mundo, que é a cidade de Milão, na Itália. 

O próprio Secretário Edvaldo Magalhães foi como 
um dos coordenadores dessa missão de marceneiros 
e de moveleiros acreanos que visitaram a cidade de 
Milão e conseguiu importantes parcerias no sentido 
de levar jovens marceneiros do Acre para receberem 
formação na indústria moveleira de Milão e depois se 
transformarem em instrutores para qualificar e tornar 
mais sofisticado o design dos móveis produzidos nos 
distritos industriais moveleiros de Rio Branco e de 
Cruzeiro do Sul..

Em Cruzeiro do Sul, já se tem uma experiência 
bem importante na parte de movelaria, com origem 
na presença dos alemães. Os padres alemães che‑
garam a Cruzeiro do Sul e ajudaram muito na qualifi‑
cação da educação, dando uma grande contribuição 
na área educacional e também na área de produção 
de móveis. Então, conseguiram formar boa parte dos 
marceneiros, dos bons marceneiros de Cruzeiro do 
Sul, que é um centro de grande produção de móveis, 
no Acre. Eles tiveram essa formação a partir dos pa‑
dres e irmãos alemães que foram para Cruzeiro do 
Sul, transferiram–se para lá para fazer a sua missão 
religiosa e acabaram dando uma grande contribuição 
tanto no âmbito educacional, quanto na formação de 
marceneiros e de moveleiros. 

E, agora, é chegada a hora de dar um salto de 
qualidade nessa produção moveleira de Cruzeiro do 
Sul e de todo o Vale do Juruá. Exatamente por isso 
o governo está investindo nessa ida de jovens para 
aprender nos centros mais avançados e muito mais 
desenvolvidos nessa área de design de móveis, jus‑
tamente a cidade de Milão. 

E foi celebrada parceria neste sentido. Jovens irão 
do Estado do Acre para aprender na Itália e, depois, 
farão o processo de multiplicação desse conhecimento 
para os outros moveleiros que atuam no Acre, tanto 
em Cruzeiro do Sul quanto nos demais Municípios do 
Estado.

Vale ressaltar que, juntamente com a inaugura‑
ção do Complexo Industrial da Indústria Florestal de 
Cruzeiro do Sul, também foi realizado o 2º Encontro 
de Moveleiros do Acre. Foi um encontro de grande de 
celebração da Central de Cooperativas e de todos os 
moveleiros que estão plenamente animados com este 
novo momento que se está apresentando.

Tudo isso é fruto daquele projeto de desenvolvi‑
mento sustentável iniciado, lá em 1999, pelo Governa‑
dor Jorge Viana e que, depois, teve continuidade pelo 
Governador Binho. E qual era o princípio estabelecido 
desde o início? Sustentabilidade tem que ser a produ‑
ção, a exploração inteligente e sábia e com absoluto 
respeito aos recursos naturais, de forma a garantir que 
as futuras gerações possam também usufruir desses 
benefícios.

E exatamente por isso esse Complexo Industrial 
Florestal vai ter como fonte principal de suprimento de 
matéria–prima os projetos de manejo florestal, ali ins‑
talados em Cruzeiro do Sul, rigidamente fiscalizados 
pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre, pelo Minis‑
tério do Meio Ambiente, pelo Ibama, exatamente para 
garantir que haja total sustentabilidade na exploração 
dessas atividades.
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Então, quero fazer, neste final de pronunciamen‑
to, aqui, um reconhecimento especial ao Governador 
Tião Viana pelo seu empenho, pela energia que está 
empreendendo no sentido de contribuir para que o 
Acre tenha um salto em seu desempenho econômico 
a partir da industrialização.

Temos já o anúncio da presença do Ministro Fer‑
nando Pimentel, no próximo dia 21, para a inauguração 
da Zona de Processamento de Exportação, que está 
plenamente alfandegada, está pronta para receber as 
indústrias no Estado do Acre. 

Então, teremos, no dia 21, a presença do Ministro 
Fernando Pimentel, justamente para dar o ponto de 
partida da ZPE do Acre e, ao mesmo tempo, estaremos 
presentes em todos os Municípios com o Governo do 
Acre, realizando muitas obras e muitas ações visando 
mobilizar a comunidade, visando gerar emprego e me‑
lhorar a qualidade de vida das pessoas. Inclusive, na 
mesma agenda que fizemos no Vale do Juruá, tivemos 
eventos em Feijó e na cidade de Tarauacá. 

E, nessas duas cidades, há uma movimentação 
muito grande a partir dos investimentos realizados com 
o programa Ruas do Povo, que tem o ousado objetivo 
de pavimentar todas as ruas urbanas dos Municípios 
do Acre até 2014. E esse projeto está bem avançado 
e tem mobilizado muito a sociedade do Acre. 

E outro programa que pudemos visitar também 
foi na cidade de Tarauacá, o programa Cuidando bem 
dos seus Olhos, que é também uma ousada iniciativa 
do Governador Tião Viana de fazer cirurgia em todas 
as pessoas que dependem de cirurgia de catarata para 
voltar a ter visão. E isso tem sido feito gratuitamente. 

Só na cidade de Tarauacá foram feitas 400 cirur‑
gias e serão realizadas outras 400 no próximo mês. 
No Estado todo, já se aproxima de 30 mil o número 
de pessoas que receberam essa cirurgia gratuitamen‑
te. Imaginem que uma cirurgia no olho custa algo em 
torno de R$5 mil. E, com essa mobilização através do 
apoio do Ministro Alexandre Padilha e do esforço todo 
do Governo do Estado, está sendo possível fazer a 
cirurgia gratuitamente em todas as pessoas que pre‑
cisam dessa cirurgia.

De tal maneira que finalizo este meu pronuncia‑
mento, fazendo um cumprimento especial ao Gover‑
nador Tião Viana, à equipe do Governo do Estado, que 
tem se mobilizado contra todas as dificuldades, contra 
todos os embaraços que sempre acontecem, porque 
a vida pública é cheia de muitas dificuldades a serem 
superadas, mas as pessoas estão trabalhando com 
total afinco para poder prestar um serviço de qualida‑
de para melhorar cada vez mais a vida das pessoas.

Então, fica o meu cumprimento, o registro de uma 
agenda que me encheu de inspiração para defender 

esse projeto que está acontecendo, com muito sucesso, 
no Estado do Acre, um Estado pequeno, um Estado 
pobre, mas que tem procurado soluções criativas para 
melhorar as condições de vida do povo. 

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Aníbal Diniz, cumprimentos também a 
essa iniciativa louvável, que é uma cadeia produtiva 
sustentável, aproveitando uma matéria–prima extre‑
mamente valiosa, com um manejo e uma fiscalização 
extremamente adequados, que vai ter como resultado 
grande sucesso.

Cumprimentos a V. Exª e, também, aos respon‑
sáveis por esse projeto ousado e adequado, especial‑
mente agora que temos a Rio+20, que tem tudo a ver 
com sustentabilidade. 

Muito obrigada, Senador Anibal Diniz.
Eu queria solicitar à Taquigrafia e à Mesa a re‑

comendação, que não foi feita no orador anterior ao 
Senador Anibal Diniz, do Senador Pedro Taques, que 
havia solicitado a transcrição, nos Anais do Congresso, 
de artigo de um professor do Mato Grosso. 

Então, na forma regimental, a solicitação do Se‑
nador Pedro Taques será atendida.

Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, 
Senador inscrito.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pronuncia os seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, eu 
serei muito breve.

Senadora Ana Amélia, quero apenas registrar a 
minha opinião em relação a esse tema bastante noticia‑
do pela Imprensa, nos últimos dias, acerca da restrição 
de acesso dos Senadores e Deputados membros da 
CPI e de servidores do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados aos documentos da Comissão Parla‑
mentar de Inquérito, destinada a apurar as relações 
do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos e 
instituições públicas e privadas.

Primeiro, é importante registrar o que diz o §3º 
do art. 58 da Constituição Federal, quando se refere às 
Comissões Parlamentares de Inquérito, textualmente:

§ 3º – As comissões parlamentares de 
inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de ou‑
tros previstos nos regimentos das respectivas 
Casas, serão criadas pela Câmara dos Depu‑
tados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de 
um terço de seus membros, para a apuração 
de fato determinado e por prazo certo, sendo 
suas conclusões, se for o caso, encaminhadas 
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ao Ministério Público, para que promova a res‑
ponsabilidade civil ou criminal dos infratores.

O texto é claro, quando diz que as comissões 
parlamentares de inquérito, na sua totalidade, todos 
os seus membros, sejam eles Senadores ou Deputa‑
dos, terão poderes de investigação próprios das au‑
toridades judiciais e, portanto, todos devem ter pleno 
acesso aos documentos em poder da CPI. 

É importante registrar que é tradição desta Casa, 
em todas as comissões parlamentares de inquérito 
anteriores, que os servidores da Casa – claro, creden‑
ciados pelos Deputados e Senadores responsáveis 
pelas informações – podem, autorizados pelo titular, 
também acessar os documentos, até para prestar um 
trabalho de assessoria.

Salvo engano, não conheço nenhuma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que tenha acontecido nesta 
Casa, ou nas duas Casas do Congresso Nacional, em 
que os servidores não tenham podido dar apoio aos 
Parlamentares.

Lembro–me especialmente, era chefe de gabine‑
te do Senador José Paulo Bisol, quando da realização 
da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou 
fraudes no Orçamento, naquela ocasião. E não ape‑
nas servidores do Senado e da Câmara credenciados, 
autorizados pelos titulares, tinham acesso aos docu‑
mentos sigilosos, como também foram requisitados 
servidores de outros órgãos para prestar assessoria. 
Lembro–me de servidores do Tribunal de Contas da 
União, por exemplo, auditores que foram requisitados 
para dar apoio àquela CPI. E não é por outro motivo. 
O Parlamentar não é obrigado a ter conhecimento 
profundo de dados, muitas vezes, contábeis, que uma 
pessoa especialista na área possa fazer, como tabelas, 
comparar dados, enfim, trazer informações relevantes 
para a formação de convicção do Parlamentar e para 
que lhe dê elementos para fazer os questionamentos 
necessários a que a Comissão Parlamentar de Inqué‑
rito possa cumprir sua finalidade.

Portanto, entendo que qualquer restrição a esse 
direito, a esse dever, a essa atribuição do Parlamentar 
é uma restrição a uma prerrogativa constitucional das 
Comissões Parlamentares de Inquérito no âmbito do 
Congresso Nacional.

É importante que essa investigação seja feita 
com profundidade, com muita serenidade, com muita 
responsabilidade, mas que não seja cerceado o direito 
e a obrigação dos Senadores e Deputados que fazem 
parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, através 
de seus servidores, inclusive, de ter acesso a todos 
os documentos, permitindo fazer a investigação com 
a maior profundidade possível.

Mas quero também, Srª Presidenta, aproveitar 
esta sessão, para registrar mais um colóquio interna‑
cional sobre a Carta da Terra, realizado pela Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza‑
ção e Controle, em parceria com a Comissão de Direito 
Ambiental da União Internacional para a Conservação 
da Natureza, com a colaboração da Carta da Terra 
Internacional, do Superior Tribunal de Justiça, com o 
apoio do Ministério do Meio Ambiente.

Foi realmente um momento magnífico, hoje, na 
Comissão de Meio Ambiente. Tivemos a oportunida‑
de, logo cedo, de contar com a presença da Ministra 
Izabella Teixeira, que abriu o nosso evento, mas, espe‑
cialmente, contamos com uma participação brilhante, 
uma participação bastante provocativa do teólogo e 
escritor Frei Leonardo Boff, na sua palestra Funda‑
mentos Éticos da Conservação da Natureza.

Tivemos, também, a participação de Brendan Ma‑
ckey, professor da Universidade de Griffith, que falou 
sobre a iniciativa da Carta da Terra. Mais uma vez, a 
participação brilhante do Ministro Herman Benjamim, 
falando sobre os fundamentos éticos do direito ambien‑
tal brasileiro, demonstrando, de forma muito clara, que 
os princípios da Carta da Terra estão insculpidos na 
Constituição Federal Brasileira, mostrando que a Carta 
da Terra não é uma simples reflexão densa, mas que 
os seus princípios estão colocados no direito brasileiro; 
além também de uma participação muito expressiva 
do Sr. Ruud Lubbers, que foi Ministro de Estado dos 
Países Baixos, fundador e membro da comissão da 
Carta da Terra, Primeiro–Ministro do Reino dos Países 
Baixos durante doze anos; além da presença também, 
sempre brilhante, do Ex–Ministro do Meio Ambiente 
José Carlos Carvalho e dos Senadores Cristovam 
Buarque e Jorge Viana.

Quero, Srª Presidenta, solicitar a transcrição, nos 
Anais desta Casa, da Carta da Terra, na sua íntegra, 
pela importância, como um documento extremamente 
atual, um documento que pode servir de guia, de ro‑
teiro, para a construção de uma nova convivência da 
humanidade no nosso Planeta, um documento que 
pode servir como norte, como guia, para as decisões 
da Rio+20.

Nesse sentido, quero pedir autorização a V. Exª 
para, muito rapidamente, ler os dezesseis princípios 
constantes da Carta da Terra, solicitando a sua inclusão, 
na íntegra, nos Anais do Senado Federal. É importan‑
te fazê–lo, nesta sessão transmitida ao vivo – e assim 
fiz, hoje, no encerramento da reunião da Comissão –, 
para que os telespectadores da TV Senado, aqueles 
que nos acompanham pela Rádio Senado, possam 
compreender o que é a Carta da Terra, os princípios 
que traz e sua atualidade. Quero mostrar que não é 
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apenas uma declaração amorosa, generosa, em re‑
lação ao futuro do Planeta Terra, uma declaração de 
amor a todos os tipos de vida no Planeta Terra, uma 
cooperação permanente em relação ao Planeta Terra, 
mas também ela chega a ser, neste momento, uma ne‑
cessidade pragmática, já que ou modificamos a nossa 
relação com o Planeta, a nossa forma de utilizar os 
recursos naturais, ou a própria vida estará ameaçada 
neste Planeta. 

Estamos vivendo um processo de redução da 
biodiversidade nos últimos anos. A própria espécie 
humana corre o risco de sofrer danos terríveis, se não 
construirmos novos paradigmas para a nossa vida no 
Planeta.

Vou aos princípios. 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda a 
sua diversidade.

2.. Cuidar da comunidade da vida com 
compreensão, compaixão e amor.

3. Construir sociedades democráticas 
que sejam justas, participativas, sustentáveis 
e pacíficas.

4. Assegurar a generosidade e a beleza 
da Terra para as atuais e às futuras gerações.

5. Proteger e restaurar a integridade dos 
sistemas ecológicos da Terra, com especial 
atenção à diversidade biológica e aos proces‑
sos naturais que sustentam a vida.

6. Prevenir o dano ao ambiente como o 
melhor método de proteção ambiental e, quan‑
do o conhecimento for limitado, assumir uma 
postura de precaução.

7. Adotar padrões de produção, consumo 
e reprodução que protejam as capacidades 
regenerativas da Terra, os direitos humanos 
e o bem–estar comunitário.

8. Avançar no estudo da sustentabilidade 
ecológica e promover o intercâmbio aberto e 
aplicação ampla do conhecimento adquirido.

9. Erradicar a pobreza como um impera‑
tivo ético, social e ambiental.

10. Garantir que as atividades e insti‑
tuições econômicas em todos os níveis pro‑
movam o desenvolvimento humano de forma 
eqüitativa e sustentável.

11. Afirmar a igualdade e a equidade dos 
gêneros como pré–requisitos para o desen‑
volvimento sustentável e assegurar o acesso 
universal à educação, assistência de saúde e 
às oportunidades econômicas.

12. Defender, sem discriminação, os di‑
reitos de todas as pessoas a um ambiente 
natural e social capaz de assegurar a dignida‑

de humana, a saúde corporal e o bem–estar 
espiritual, com especial atenção aos direitos 
dos povos indígenas e minorias.

Nesse sentido, quero aqui registrar a decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito 
dos índios pataxós sobre algumas áreas no Estado da 
Bahia. É importante registrar que, frequentemente, a 
gente ouve comentários, muitas vezes preconceituosos, 
em relação à demarcação de terras indígenas, como se 
fosse “muita terra para pouco índio”. E é interessante 
registrar que a gente não ouve essas pessoas dizerem 
que é “muita terra para pouco branco”, quando veem 
um branco, um produtor rural, concentrar grandes pro‑
priedades de área, ou mesmo uma pessoa muito rica 
que disponha de uma supermansão numa área urbana. 
Existe preconceito com relação às populações indígenas.

Prossigo:

13. Fortalecer as instituições democráti‑
cas em todos os níveis e prover transparência 
e responsabilização no exercício do governo, 
participação inclusiva na tomada de decisões 
e acesso à justiça.

14. Integrar, na educação formal e na 
aprendizagem ao longo da vida, os conhe‑
cimentos, valores e habilidades necessárias 
para um modo de vida

sustentável.
15. Tratar todos os seres vivos com res‑

peito e consideração.
16. Promover uma cultura de tolerância, 

não violência e paz.

Como podemos ver, é um texto que continua bas‑
tante atual e que termina conclamando: “Que o nosso 
tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova re‑
verência face à vida, pelo compromisso firme de alcan‑
çar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços 
pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida.”

Concluo, Srª Presidenta, registrando que, ama‑
nhã, também realizaremos o seminário sobre o proto‑
colo de Nagoya, que discutirá toda a política de acesso 
à biodiversidade. E daremos continuidade, na próxima 
terça–feira, aos debates sobre a Rio+20 com o tema 
Inovação para a Sustentabilidade.

Com esses registros, solicito, Srª Presidenta, a trans‑
crição, nos Anais da Casa, da íntegra da Carta da Terra.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O texto da Carta da Terra

Preâmbulo
Estamos diante de um momento crítico na histó‑

ria da Terra, numa época em que a humanidade deve 
escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna–se 
cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, 
ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. 
Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio 
de uma magnífica diversidade de culturas e formas de 
vida, somos uma família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar 
para gerar uma sociedade sustentável global fundada 
no respeito pela natureza, nos direitos humanos uni‑
versais, na justiça econômica e numa cultura da paz. 
Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, 
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade 
uns para com os outros, com a grande comunidade de 
vida e com as futuras gerações.

Terra, Nosso Lar
A humanidade é parte de um vasto universo em 

evolução. A Terra, nosso lar, é viva como uma comu‑
nidade de vida incomparável. As forças da natureza 
fazem da existência uma aventura exigente e incerta, 
mas a Terra providenciou as condições essenciais para 
a evolução da vida. A capacidade de recuperação da 
comunidade de vida e o bem–estar da humanidade 
dependem da preservação de uma biosfera saudável 
com todos seus sistemas ecológicos, uma rica varie‑
dade de plantas e animais, solos férteis, águas puras 
e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos 
finitos é uma preocupação comum de todos os povos. 
A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra 
é um dever sagrado.

A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo 

estão causando devastação ambiental, esgotamento 
dos recursos e uma massiva extinção de espécies. 
Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios 
do desenvolvimento não estão sendo divididos eqüi‑
tativamente e a diferença entre ricos e pobres está 
aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os 
conflitos violentos têm aumentado e são causas de 
grande sofrimento. O crescimento sem precedentes 
da população humana tem sobrecarregado os siste‑
mas ecológico e social. As bases da segurança global 
estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, 
mas não inevitáveis.

Desafios Futuros
A escolha é nossa: formar uma aliança global 

para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a 
nossa destruição e a da diversidade da vida. São ne‑
cessárias mudanças fundamentais em nossos valores, 
instituições e modos de vida. Devemos entender que, 

quando as necessidades básicas forem supridas, o 
desenvolvimento humano será primariamente voltado 
a ser mais e não a ter mais. Temos o conhecimento 
e a tecnologia necessários para abastecer a todos e 
reduzir nossos impactos no meio ambiente. O surgi‑
mento de uma sociedade civil global está criando novas 
oportunidades para construir um mundo democrático 
e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, 
políticos, sociais e espirituais estão interligados e jun‑
tos podemos forjar soluções inclusivas.

Responsabilidade Universal
Para realizar estas aspirações, devemos decidir 

viver com um sentido de responsabilidade universal, 
identificando–nos com a comunidade terrestre como 
um todo, bem como com nossas comunidades locais. 
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferen‑
tes e de um mundo no qual as dimensões local e global 
estão ligadas. Cada um compartilha responsabilidade 
pelo presente e pelo futuro bem–estar da família hu‑
mana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito 
de solidariedade humana e de parentesco com toda 
a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o 
mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida 
e com humildade em relação ao lugar que o ser hu‑
mano ocupa na natureza.

Necessitamos com urgência de uma visão com‑
partilhada de valores básicos para proporcionar um 
fundamento ético à comunidade mundial emergente. 
Portanto, juntos na esperança, afirmamos os seguin‑
tes princípios, interdependentes, visando a um modo 
de vida sustentável como padrão comum, através dos 
quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, 
empresas, governos e instituições transnacionais será 
dirigida e avaliada.

Princípios
I – Respeitar e cuidar da comunidade de vida
1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diver‑

sidade.
a. Reconhecer que todos os seres são interde‑

pendentes e cada forma de vida tem valor, indepen‑
dentemente de sua utilidade para os seres humanos.

b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos 
os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, 
ético e espiritual da humanidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compre‑
ensão, compaixão e amor.

a. Aceitar que, com o direito de possuir, admi‑
nistrar e usar os recursos naturais, vem o dever de 
prevenir os danos ao meio ambiente e de proteger os 
direitos das pessoas.

b. Assumir que, com o aumento da liberdade, dos 
conhecimentos e do poder, vem a maior responsabili‑
dade de promover o bem comum.
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3. Construir sociedades democráticas que sejam 
justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.

a. Assegurar que as comunidades em todos os 
níveis garantam os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais e proporcionem a cada pessoa a opor‑
tunidade de realizar seu pleno potencial.

b.Promover a justiça econômica e social, propi‑
ciando a todos a obtenção de uma condição de vida 
significativa e segura, que seja ecologicamente res‑
ponsável.

4. Assegurar a generosidade e a beleza da Terra 
para as atuais e às futuras gerações.

a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada 
geração é condicionada pelas necessidades das ge‑
rações futuras.

b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições 
e instituições que apóiem a prosperidade das comuni‑
dades humanas e ecológicas da Terra a longo prazo.

II. Integridade Ecológica
5. Proteger e restaurar a integridade dos sis‑

temas ecológicos da Terra, com especial atenção à 
diversidade biológica e aos processos naturais que 
sustentam a vida.

a. Adotar, em todos os níveis, planos e regula‑
mentações de desenvolvimento sustentável que façam 
com que a conservação e a reabilitação ambiental 
sejam parte integral de todas as iniciativas de desen‑
volvimento.

b. estabelecer e proteger reservas naturais e da 
biosfera viáveis, incluindo terras selvagens e áreas ma‑
rinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida 
da Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa 
herança natural.

c. Promover a recuperação de espécies e ecos‑
sistemas ameaçados.

d. Controlar e erradicar organismos não–nativos 
ou modificados geneticamente que causem dano às 
espécies nativas e ao meio ambiente e impedir a in‑
trodução dessesorganismos prejudiciais.

e. Administrar o uso de recursos renováveis como 
água, solo, produtos florestais e vida marinha de for‑
ma que não excedam às taxas de regeneração e que 
protejam a saúde dos ecossistemas.

f. Administrar a extração e o uso de recursos não–
renováveis, como minerais e combustíveis fósseis de 
forma que minimizem o esgotamento e não causem 
dano ambiental grave.

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor 
método de proteção ambiental e, quando o conheci‑
mento for limitado, assumir uma postura de precaução.

a. Agir para evitar a possibilidade de danos am‑
bientais sérios ou irreversíveis, mesmo quando o co‑
nhecimento científico for incompleto ou não–conclusivo.

b. Impor o ônus da prova naqueles que afirma‑
rem que a atividade proposta não causará dano signi‑
ficativo e fazer com que as partes interessadas sejam 
responsabilizadas pelo dano ambiental.

c. Assegurar que as tomadas de decisão consi‑
derem as consequências cumulativas, a longo prazo, 
indiretas, de longo alcance e globais das atividades 
humanas.

d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio 
ambiente e não permitir o aumento de substâncias 
radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.

e. Evitar atividades militares que causem dano 
ao meio ambiente.

7. Adotar padrões de produção, consumo e repro‑
dução que protejam as capacidades regenerativas da 
Terra, os direitos humanos e o bem–estar comunitário.

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados 
nos sistemas de produção e consumo e garantir que 
os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas 
ecológicos.

b. Atuar com moderação e eficiência no uso de 
energia e contar cada vez mais com fontes energéticas 
renováveis, como a energia solar e do vento. 

c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a 
transferência equitativa de tecnologias ambientais 
seguras.

d.Incluir totalmente os custos ambientais e so‑
ciais de bens e serviços no preço de venda e habilitar 
os consumidores a identificar produtos que satisfaçam 
às mais altas normas sociais e ambientais.

e. Garantir acesso universal à assistência de 
saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodu‑
ção responsável.

f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualida‑
de de vida e subsistência material num mundo finito.

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológi‑
ca e promover o intercâmbio aberto e aplicação ampla 
do conhecimento adquirido.

a. Apoiar a cooperação científica e técnica inter‑
nacional relacionada à sustentabilidade, com especial 
atenção às necessidades das nações em desenvol‑
vimento.

b. Reconhecer e preservar os conhecimentos 
tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as cul‑
turas que contribuem para a proteção ambiental e o 
bem–estar humano.

c. Garantir que informações de vital importância 
para a saúde humana e para a proteção ambiental, in‑
cluindo informação genética, permaneçam disponíveis 
ao domínio público.

III. Justiça Social e Econômica
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, 

social e ambiental.

Terça-feira 8    16069Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, 
à segurança alimentar, aos solos não contaminados, 
ao abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos 
nacionais e internacionais demandados.

b.Prover cada ser humano de educação e recur‑
sos para assegurar uma condição de vida sustentável 
e proporcionar seguro social e segurança coletiva aos 
que não são capazes de se manter por conta própria.

c. Reconhecer os ignorados, proteger os vul‑
neráveis, servir àqueles que sofrem e habilitá–los a 
desenvolverem suas capacidades e alcançarem suas 
aspirações.

10. Garantir que as atividades e instituições eco‑
nômicas em todos os níveis promovam o desenvolvi‑
mento humano de forma eqüitativa e sustentável.

a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza 
dentro das e entre as nações.

b. lncrementar os recursos intelectuais, financei‑
ros, técnicos e sociais das nações em desenvolvimento 
e liberá–las de dívidas internacionais onerosas.

c. Assegurar que todas as transações comerciais 
apóiem o uso de recursos sustentáveis, a proteção 
ambiental e normas trabalhistas progressistas.

d. Exigir que corporações multinacionais e orga‑
nizações financeiras internacionais atuem com trans‑
parência em benefício do bem comum e responsabili‑
zá–las pelas conseqüências de suas atividades.

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade dos gêne‑
ros como pré–requisitos para o desenvolvimento sus‑
tentável e assegurar o acesso universal à educação, 
assistência de saúde e às oportunidades econômicas.

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e 
das meninas e acabar com toda violência contra elas.

b. Promover a participação ativa das mulheres 
em todos os aspectos da vida econômica, política, ci‑
vil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias, 
tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.

c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e 
o carinho de todos os membros da família.

12. Defender, sem discriminação, os direitos de 
todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz 
de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal 
e o bem–estar espiritual, com especial atenção aos 
direitos dos povos indígenas e minorias.

a. Eliminar a discriminação em todas as suas for‑
mas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orienta‑
ção sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica 
ou social.

b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua es‑
piritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim 
como às suas práticas relacionadas com condições de 
vida sustentáveis.

c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comu‑
nidades, habilitando–os a cumprir seu papel essencial 
na criação de sociedades sustentáveis.

d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo sig‑
nificado cultural e espiritual.

IV. DEMOCRACIA, NÃO–VIOLÊNCIA E PAZ
13. Fortalecer as instituições democráticas em 

todos os níveis e prover transparência e responsabili‑
zação no exercício do governo, participação inclusiva 
na tomada de decisões e acesso à justiça.

a. Defender o direito de todas as pessoas rece‑
berem informação clara e oportuna sobre assuntos 
ambientais e todos os planos de desenvolvimento e 
atividades que possam afetá–las ou nos quais tenham 
interesse.

b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e glo‑
bais e promover a participação significativa de todos 
os indivíduos e organizações interessados na tomada 
de decisões.

c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, 
de expressão, de reunião pacífica, de associação e 
de oposição.

d. lnstituir o acesso efetivo e eficiente a proce‑
dimentos judiciais administrativos e independentes, 
incluindo retificação e compensação por danos am‑
bientais e pela ameaça de tais danos.

e. Eliminar a corrupção em todas as instituições 
públicas e privadas.

f. Fortalecer as comunidades locais, habilitan‑
do–as a cuidar dos seus próprios ambientes, e atribuir 
responsabilidades ambientais aos níveis governamen‑
tais onde possam ser cumpridas mais efetivamente.

14. Integrar, na educação formal e na aprendi‑
zagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 
habilidades necessárias para um modo de vida sus‑
tentável.

a. Prover a todos, especialmente a crianças e jo‑
vens, oportunidades educativas que lhes permitam con‑
tribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.

b. Promover a contribuição das artes e humani‑
dades, assim como das ciências, na educação para 
sustentabilidade.

c. lntensificar o papel dos meios de comunica‑
ção de massa no aumento da conscientização sobre 
os desafios ecológicos e sociais.

d. Reconhecer a importância da educação moral 
e espiritual para uma condição de vida sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e 
consideração.

a. lmpedir crueldades aos animais mantidos em 
sociedades humanas e protegê–los de sofrimento.
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b. Proteger animais selvagens de métodos de 
caça, armadilhas e pesca que causem sofrimento ex‑
tremo, prolongado ou evitável.

c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a cap‑
tura ou destruição de espécies não visadas.

16. Promover uma cultura de tolerância, não–
violência e paz.

a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a 
solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, 
dentro das e entre as nações.

b. lmplementar estratégias amplas para prevenir 
conflitos violentos e usar a colaboração na resolução 
de problemas para administrar e resolver conflitos am‑
bientais e outras disputas.

c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacio‑
nal até o nível de uma postura defensiva não–provoca‑
tiva e converter os recursos militares para propósitos 
pacíficos, incluindo restauração ecológica.

d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas 
e outras armas de destruição em massa.

e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cós‑
mico ajude a proteção ambiental e a paz.

f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por 
relações corretas consigo mesmo, com outras pesso‑
as, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a 
totalidade maior da qual somos parte.

O Caminho Adiante
Como nunca antes na História, o destino comum 

nos conclama a buscar um novo começo. Tal renovação 
é a promessa destes princípios da Carta da Terra. Para 
cumprir esta promessa, temos que nos comprometer 
a adotar e promover os valores e objetivos da Carta.

Isto requer uma mudança na mente e no coração. 
Requer um novo sentido de interdependência global e 
de responsabilidade universal. Devemos desenvolver 
e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida 
sustentável nos níveis local, nacional, regional e global. 
Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e 
diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas 
formas de realizar esta visão. Devemos aprofundar e 
expandir o diálogo global que gerou a Carta da Terra, 
porque temos muito que aprender a partir da busca 
conjunta em andamento por verdade e sabedoria.

A vida muitas vezes envolve tensões entre valo‑
res importantes. Isto pode significar escolhas difíceis. 
Entretanto, necessitamos encontrar caminhos para 
harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício 
da liberdade com o bem comum, objetivos de curto 
prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, fa‑
mília, organização e comunidade tem um papel vital 
a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as 
instituições educativas, os meios de comunicação, as 
empresas, as organizações não–governamentais e os 

governos são todos chamados a oferecer uma lideran‑
ça criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e 
empresas é essencial para uma governabilidade efetiva.

Para construir uma comunidade global sustentá‑
vel, as nações do mundo devem renovar seu compro‑
misso com as Nações Unidas, cumprir com suas obriga‑
ções respeitando os acordos internacionais existentes 
e apoiar a implementação dos princípios da Carta da 
Terra com um instrumento internacionalmente legaliza‑
do e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento.

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar 
de uma nova reverência em face à vida, pelo compro‑
misso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensi‑
ficação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre 
celebração da vida.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, tratan‑
do de novo de um tema que já havia sido abordado 
pelo Senador Jorge Viana, porque também participou 
desse importante evento a que V. Exª acaba de fazer 
referência.

Caro Senador, próximo orador inscrito, Senador 
Renan Calheiros, queria apenas aproveitar, Senador, 
o senhor que é representante de Alagoas: no começo 
da sessão de hoje, eu fiz uma homenagem de refe‑
rência ao centenário de nascimento de um senador 
gaúcho, poeta, um pintor clássico de grande respeito, 
com quadros inclusive nas Nações Unidas, em Nova 
York, Guido Mondin.

E aí eu fiz uma referência de que ele também 
foi, junto com Nelson Marchezan, que V. Exª conhe‑
ceu bem, criador de um ambiente gaúcho aqui, um 
centro chamado Instância Gaúcha do Planalto, mas, 
naquele episódio, Senador Rodrigo Rollemberg – que 
é daqui de Brasília, conhece bem a Instância Gaúcha 
aqui do Planalto –, também estiveram juntos não só o 
Guido Mondin, que foi um grande, digamos, idealiza‑
dor, junto com Nelson Marchezan, mas também outra 
figura notável do Rio Grande do Sul, do seu partido, o 
ex–Deputado Aldo Fagundes, Ministro também que foi 
do Tribunal Militar, e o que era gerente da Varig, Gedir 
Morais. Acho que o Senador era muito jovem e não ti‑
nha convivência porque havia muito embate. A Varig, 
àquela época, nos anos 80, tinha um voo para Porto 
Alegre de Bagé – veja só como evoluiu –, que tinha 
escala em Curitiba. Então, a bancada gaúcha pleitea‑
va, e o Gedir Morais era o nosso porta–voz para que 
a Varig tivesse, e hoje, casualmente, a Varig faria, se 
estivesse em funcionamento, 85 anos. 

Então, todas essas datas são evocativas, e eu 
lhe pedi licença para fazer justiça à lembrança do Mi‑
nistro Aldo Fagundes e também a Gedir Moraes, que 
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tanto colaboraram para a Instância Gaúcha do Planalto, 
que o Senador Rodrigo Rollemberg conhece tão bem.

Obrigado, Senador.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros. 
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora‑
dor.) – Senadora Ana Amélia, antes de qualquer coi‑
sa, quero somar às minhas palavras as palavras que 
foram postas. É sempre bom ressaltar as origens, as 
raízes, as referências que nós temos na nossa terra.

Parabéns!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o Senado vem se ocupando, cada vez mais, de uma 
agenda federativa que possa aperfeiçoar as relações 
entre a União, os Estados e os Municípios.

Nesse contexto, estamos, de fato, deliberando 
sobre matérias importantes, importantíssimas. Assim, 
aprovamos, recentemente, o fim da chamada “guerra 
dos portos”. Além disso, estamos avançando na re‑
formulação das regras do indexador das dívidas dos 
Estados e na redistribuição dos recursos do ICMS 
do comércio eletrônico, entre Estados produtores e 
Estados consumidores. Na próxima quarta–feira, nós 
vamos ter, na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado Federal, uma reunião definitiva para que nós 
possamos avançar com relação a esses critérios de 
partilha do ICMS do comércio eletrônico.

Tudo isso, Srª Presidenta, tem como finalidade o 
fortalecimento da federação, de maneira que os Esta‑
dos e Municípios tenham uma participação mais justa 
e equânime no total das receitas públicas. Com isso, o 
Senado estará criando condições para dar mais fôlego 
financeiro aos Estados e Municípios, permitindo que 
eles possam investir em gastos prioritários, em áreas 
como saúde, educação e segurança pública.

Venho, portanto, ao Plenário do Senado, para, no 
contexto dessa discussão federativa, propor avançar‑
mos ainda mais no debate sobre a segurança pública 
e seu financiamento.

Srª Presidenta, a segurança pública é, essencial‑
mente, um assunto de natureza federativa.

A própria Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 144, indica que segurança pública é dever do Es‑
tado, direito e responsabilidade de todos.

Recentemente, tivemos o agravamento da crise 
da segurança pública no Brasil, que se refletiu, so‑
bretudo, na dramática greve dos policiais militares em 
vários Estados da Federação.

Do lado do cidadão, o quadro também é preocu‑
pante, muito preocupante.

Num estudo do IPEA, divulgou–se pesquisa re‑
alizada em 2010, onde perguntava aos entrevistados 
sobre o grau de medo em relação a serem vítimas de 
assassinato. O resultado, Srs. Senadores, espelha bem 
a percepção do homem comum quanto à questão da 
segurança pública.

O estudo revelou que 79% da população têm 
muito medo de ser assassinada. – 79%! 

Em outras palavras: oito em cada dez cidadãos 
no Brasil têm muito medo de serem assassinados.

E esse enorme temor, segundo as pesquisas, é 
uma constante em todas as regiões do País.

Em Alagoas, por exemplo – meu Estado – convi‑
vemos com a triste taxa de 60,3 homicídios para cada 
100 mil habitantes, o que coloca o Estado no topo des‑
sa indesejável estatística. 

Em Maceió, a taxa de homicídios é alarmante: 
109,9 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Enfim. Esses fatos devem nos conduzir a uma re‑
flexão séria e abalizada, no sentido de fortalecermos, 
pela via política, o modelo de segurança pública no País.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva contabilizou avanços na segurança 
pública ao longo dos seus oito anos de governo, e nós 
esperamos que tais conquistas possam se consolidar 
no Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Entre tais iniciativas governamentais, destaco o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cida‑
dania (Pronasci), que tem por escopo aliar políticas de 
segurança pública com ações sociais.

Cito o Pronasci porque é um programa que tem 
um sentido federativo forte na medida em que articu‑
la ações envolvendo os Estados, os Municípios e as 
comunidades locais na prevenção do crime, atingindo 
diretamente as causas que levam parte da sociedade 
à violência.

Programas como este precisam, verdadeiramente, 
contar com fontes de recursos estáveis, de maneira a 
que suas ações estratégicas sejam eficientes.

Srªs e Srs. Senadores, quando pretendo reavi‑
var o debate do financiamento da segurança pública 
aqui no Senado e no Congresso Nacional, tenho em 
mente sem dúvida alguns desafios. O desafio do en‑
frentamento do crack e de outras drogas, que guardam 
estreita correlação com o aumento da violência nos 
centros urbanos e até mesmo nas cidades do interior.

Refiro–me também ao desafio de darmos sequ‑
ência às estratégias de segurança pública nas frontei‑
ras, verdadeira porta para o tráfico de entorpecentes, 
armas, mercadorias clandestinas e a prática de vários 
ilícitos transnacionais.

Há ainda o grande desafio de reestruturação do 
sistema penitenciário, que exige investimentos em es‑
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truturas físicas, mas requer, sobretudo, a capacitação 
e valorização da área de serviços penais e políticas 
de reintegração social do preso.

No serviço público, temos as chamadas carreiras 
típicas de Estado, caracterizadas pela sua relevância 
e qualificação na prestação de serviços à sociedade.

Ora. Não tenho dúvidas de que as carreiras da 
área de segurança pública devem necessariamente 
integrar o rol dessas chamadas atividades típicas de 
Estado.

Não é uma vontade minha! É a própria Consti‑
tuição Federal que põe a segurança pública como um 
dever inalienável do Estado.

Nessa perspectiva, Senhoras e Senhores Se‑
nadores, apresentamos, em 2008, a PEC n° 41, que 
tem por meta garantir a fixação de piso salarial para 
policiais civis e militares, inclusive bombeiros, estejam 
eles na ativa ou já aposentados.

Reconhecendo que há diferentes realidades eco‑
nômicas e financeiras entre os Estados, propus a par‑
ticipação complementar da União no custeio do inves‑
timento das unidades federativas para o pagamento 
condigno dos salários.

Ao longo dos debates pela aprovação da PEC n° 
41, sempre me posicionei de maneira serena e respon‑
sável, mas firme, na perspectiva de que a segurança 
pública representa a maior preocupação atual da so‑
ciedade brasileira.

Quem acompanha mais de perto a realidade 
dos profissionais dessa área sabe que os trabalhado‑
res em segurança pública, normalmente, se veem na 
contingência de vender seus dias de folga para com‑
plementar renda e sustentar suas famílias.

Tenho a satisfação de ouvir o Senador Eduardo 
Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Meu 
caro líder Renan, V. Exª traz hoje a este Plenário não 
somente um tema extremamente oportuno, mas tam‑
bém de relevância para o nosso País e para o nosso 
povo. Tanto é assim que praticamente em todas as 
pesquisas de opinião pública feitas recentemente no 
Brasil, em todos os Estados brasileiros, segurança 
pública aparece, no mínimo, entre os três primeiros 
problemas na prioridade do povo brasileiro. E V. Exª 
aborda o tema com absoluta clareza e com absoluta 
competência quando fala da questão do profissional 
da segurança pública e quando fala da necessidade 
de termos uma política nacional de segurança pública 
que possa sistematizar a questão do sistema de se‑
gurança e que possa também dotar as nossas frontei‑
ras de um policiamento e de um monitoramento que 
impeçam o tráfico de drogas, que impeçam o tráfico 
de armas e que possam dar condições para que os 

Estados possam investir cada vez mais na melhoria 
do combate ao crime. Portanto, V. Exª traz um tema 
que reputo da maior importância. Acabo, inclusive, 
de vir do Ministério da Justiça, onde estava reunido 
com o Ministro da Justiça exatamente sobre o tema, 
porque relato na Comissão de Constituição e Justiça 
matéria que trata da vinculação do repasse do Fundo 
de Segurança Pública às informações de estatísticas 
dos Estados para que possamos ter o mapa do crime 
finalmente homogeneizado neste País. E, Líder Renan, 
acho que V. Exª, ao trazer esse tema, também traz 
uma discussão que me parece importantíssima para 
este País. O cidadão brasileiro é o cidadão que mais 
documento tem no planeta Terra. O brasileiro, quando 
nasce, tem Certidão de Nascimento; depois, tem Car‑
teira de Identidade; depois, tem Carteira de Motorista; 
depois, para votar tem que ter Título de Eleitor. Ora, 
a única exigência é ser brasileiro e com idade para 
ser apto a votar. Você precisa, além de provar que é 
brasileiro, que você é apto e que você tem Título de 
Eleitor para votar. Agora, não basta isso, você tem que 
ter Carteira de Trabalho, você tem que ter Certificado 
de Reservista. Ao mesmo tempo, não temos um ca‑
dastro nacional de nenhum desses documentos. Ou 
seja, o mesmo cidadão pode ter diversos prontuários 
em diversas Unidades da Federação. Portanto, aquele 
mal–intencionado, aquele do crime organizado acaba 
podendo tirar diversos documentos e ter diversas cida‑
danias na mesma pessoa. O tema que V. Exª traz hoje 
a este plenário merece, portanto, esse destaque. Quero 
cumprimentar V. Exª e dizer que é chegada a hora de o 
Senado da República, de a Comissão de Constituição 
e Justiça, de a Subcomissão de Segurança compre‑
enderem a prioridade que o povo brasileiro tem dado 
ao tema. Que o próprio Governo Federal faça ações 
cada vez mais céleres para que nós possamos avançar 
no tema. Cumprimento V. Exª e tenho certeza de que 
o pronunciamento que V. Exª realiza hoje no Senado 
haverá de chamar a atenção e de estabelecer novas 
bases e novos compromissos.

Aliás, V. Exª, que teve a experiência de Ministro 
da Justiça, conhece com profundidade o tema e sabe 
do anseio e das necessidades que têm o povo e a ca‑
tegoria que trabalha na segurança pública para fazer 
esse enfrentamento. Congratulo–me com V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Agradeço. Agradeço mesmo o aparte de V. Exª, 
Senador Eduardo Braga, que conhece também como 
poucos a problemática da segurança pública neste País. 
Nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. 
Nós vamos ter que cumulativamente resolver muitos 
desses problemas que V. Exª acaba de citar. E não há 
como resolvê–los se nós não decidirmos os meios para 
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fazê–lo. Se nós não resolvermos os meios, certamente 
vamos ter muito mais dificuldade para resolver qual‑
quer desses problemas enumerados pela sociedade, 
alguns aqui repetidos e ressaltados por V. Exª. 

Agradeço com muita satisfação seu aparte, que 
incorporo ao nosso pronunciamento, sobretudo porque 
veio de V. Exª que, como Governador do Amazonas, 
destacou–se no enfrentamento da violência, da crimi‑
nalidade e teve, nos seus dois Governos, uma política 
pública de segurança que precisa ser levada em con‑
sideração em todo o País. Muito obrigado. 

Muito obrigado mesmo, porque, no plano con‑
creto – e a presença de V. Exª também é muito indica‑
tiva com relação a isso –, no plano da materialização 
dessas ideias, nós precisamos de uma ação política 
eficaz, diante desses desafios da segurança pública, 
tema que, repito – permitam–me lembrar o que falei 
inicialmente – é tipicamente de natureza federativa. 

Por isso, peço a atenção do Presidente desta 
Casa, dos Senadores, dos Líderes partidários e da Co‑
missão criada para estudar as temáticas da Federação 
para uma proposição que já está pronta para figurar 
na Ordem do Dia do Senado Federal. Refiro–me, Srª 
Presidente, à Proposta de Emenda à Constituição nº 
60, que apresentei em 2005. 

Essa PEC nº 60 altera diversos artigos da Cons‑
tituição Federal para garantir a obrigatoriedade da 
aplicação de recursos na área de segurança pública. 
Estou convicto de que se faz necessária, com urgência, 
a formação de um modelo de financiamento, como eu 
falei, mais estável para a segurança pública no Brasil. 

E a PEC nº 60 tem esta razão de ser, que é jus‑
tamente trazer recursos adicionais e estáveis para me‑
lhor estruturar e modernizar os organismos estatais, 
assim como estimular e apoiar a iniciativa de caráter 
preventivo e de autodefesa da sociedade civil. Tive o 
cuidado de propor um modelo com a vinculação tem‑
porária de recursos.

Os economistas não gostam, Senador Eduardo 
Braga, Presidente Ana Amélia, de falar nessa coisa 
da vinculação de recursos. Outro dia votamos aqui a 
desvinculação desses recursos para facilitar melhor 
aplicação, uma mais prioritária aplicação deles.

Essa vinculação já existe constitucionalmente para 
a educação e para a saúde. São vinculações definiti‑
vas. Nós poderíamos fazer, com relação à segurança 
pública, uma vinculação temporária de quatro, de cin‑
co, de seis anos, mas efetivamente uma vinculação, o 
que daria a garantia de uma eficaz, de uma razoável, 
de uma equilibrada gestão orçamentária para a segu‑
rança pública.

Assim a PEC nº 60, de 2005, prevê, durante o pra‑
zo de cinco anos, a vinculação de recursos da União, 

dos Estados e dos Municípios a ações de segurança 
pública que, se bem implementadas, podem represen‑
tar um duro golpe à criminalidade instalada no País.

Faço questão, Srª Presidenta, de relembrar que 
a PEC nº 60, de 2005, que está aguardando inclusão 
na Ordem do Dia do Senado Federal, foi uma constru‑
ção coletiva, que contou, à época, com a participação 
e sugestões do colégio de secretários de segurança 
pública dos Estados. Estudos mostram que, com a 
aplicação suplementar de R$1 bilhão por ano em se‑
gurança pública, poderemos diminuir o prejuízo anual 
de 5% do Produto Interno Bruto pelo chamado custo 
da violência, segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA.

Por tudo isso, entendemos que o momento políti‑
co é apropriado para deliberarmos sobre a PEC nº 60, 
que prevê fontes de financiamento mais estáveis para 
a segurança pública. E, de fato, o momento é absolu‑
tamente adequado, repito, porque estamos tratando 
desses temas federativos, que reforçarão, não tenho 
dúvida, o caixa dos Estados e retiram de alguns gover‑
nadores o argumento de que os policiais, os bombeiros 
militares, aposentados ou na ativa, não poderão ter um 
piso salarial. Se não há um piso, tira–se o foco, enfra‑
quece, porque obriga o policial, o bombeiro a vender 
as horas de folga – é isso que desfoca, que dispersa 
– exatamente para aumentar o orçamento familiar e 
sobreviver mais facilmente com sua família.

Já estou encerrando, Srª Presidenta. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Na semana passada, tivemos a aprovação, pela 
Câmara dos Deputados, do projeto de lei que cria um 
banco de dados de DNA para os condenados por cri‑
mes violentos. A matéria seguiu para sanção da Pre‑
sidente Dilma.

A ideia desse projeto é de que a criação do banco 
de dados de DNA será um importante instrumento na 
identificação de criminosos, já que o índice de reinci‑
dência, no Brasil, é – como todos sabem –, alarmante. 
A reincidência chega – pasmem – a 70%. 

Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui que essa pro‑
posta aprovada é de autoria do nobre e querido ami‑
go Senador Ciro Nogueira, que tão bem representa o 
querido Estado do Piauí neste Senado Federal.

Para encerrar, Srª Presidenta, gostaria de rea‑
firmar a importância da Subcomissão Permanente de 
Segurança Pública, referida aqui pelo Senador Edu‑
ardo Braga, Líder do Governo no Senado Federal, e 
presidida pelo ilustre Senador Pedro Taques.

Nesse debate federativo específico sobre segu‑
rança pública, a Subcomissão presidida pelo Senador 
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Taques tem um papel insubstituível fundamental: a 
missão de apresentar e avaliar propostas que pos‑
sam, efetivamente, harmonizar as políticas de segu‑
rança pública a partir de uma visão conjunta, de uma 
visão integrada nas esferas da União, dos Estados e 
dos Municípios.

Como Líder do PMDB no Senado Federal, estou 
comprometido com essa pauta federativa, que inclui a 
segurança pública.

Agradeço a todos a atenção dispensada ao nos‑
so pronunciamento.

Muito obrigado, Srª Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Renan Calheiros, os dois temas são 
diretamente vinculados à questão federativa, tanto a 
questão do comércio eletrônico, quanto a uma distri‑
buição mais justa do ICMS para os Estados que con‑
centram as indústrias e a comercialização, e os Esta‑
dos consumidores.

Então, V. Exª tem nas mãos um desafio enorme 
como Relator dessa matéria.

Também com relação à questão da segurança 
pública, achei interessante V. Exª dizer: “pelo menos 
temporariamente”, para atender a essa questão do 
dogma...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Exatamente. Para atender a essa emergência.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
–... dos economistas que não podem fazer a vinculação 
da receita. Mas a situação é tão crítica, que é preciso 
uma atitude emergencial, e essa seria uma das saídas.

Cumprimento V. Exª por essa iniciativa, que re‑
sulta também de sua experiência pela passagem no 
Ministério da Justiça. Isso dá uma contribuição valio‑
sa ao País.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora‑
dor.) – Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Se‑
nadores, Senador Renan Calheiros, que acabou de 
proferir, repito, um importante pronunciamento sobre 
segurança pública, um tema federativo, como bem disse 
o Senador, eu diria mais do que isso, Presidenta Ana 
Amélia: é um tema que diz respeito ao povo brasilei‑
ro. Segurança pública hoje é, sem nenhuma dúvida, 
uma das questões mais importantes para a população 
brasileira. E os Estados brasileiros têm sofrido muito 
não só com a questão da gestão, mas também com os 
problemas de ter recursos assegurados numa política 
continuada na área de segurança pública.

Acabo de tratar esse assunto com o Ministro da 
Justiça, e, portanto, essa é uma importante coincidên‑
cia, porque estamos muito preocupados com o tema 
segurança pública, não apenas pelo grave momento 
por que passam vários Estados com essa questão, 
mas também tendo em vista que o Brasil vai sediar dois 
grandes e importantes eventos mundiais, a Copa do 
Mundo – inclusive V. Exª é relatora em uma das nossas 
comissões do tema da Lei Geral da Copa – e também 
as Olimpíadas, que o Brasil sediará na cidade do Rio 
de Janeiro, em 2016.

Mas, Srª Presidenta, Srs. Senadores, telespecta‑
dores, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, de 
todas as mídias do Senado da República, eu venho hoje 
à tribuna para tratar de um tema que está preocupan‑
do quase 600 mil pessoas no meu Estado e levando 
ao desespero 65 mil famílias no Estado do Amazonas. 
Eu me refiro, minha cara Senadora, à enchente, uma 
enchente recorde. Aquilo que nós vimos acontecer, al‑
guns meses atrás, na cidade de Rio Branco, no Estado 
do Acre, onde a capital do Acre estava praticamente 
inundada, praticamente debaixo d’água, nós estamos 
agora assistindo em 32 cidades do Estado do Amazo‑
nas. Essas cidades estão debaixo d’água, há hospitais 
debaixo d’água, delegacias, escolas. Há aumento do 
índice de malária, aumento das doenças e um grave, 
gravíssimo caso na cidade de Manaus: Presidenta, é 
lamentável a quantidade de lixo encontrada nos iga‑
rapés da nossa cidade. Sobre a bancada, há algumas 
fotos, e o Senador Renan está olhando algumas delas. 
É inacreditável, e eu pediria ao Secretário da Mesa 
que levasse pelo menos duas dessas fotos até V. Exª, 
para que V. Exª pudesse ter ideia da quantidade de 
lixo que está depositado nesses igarapés na cidade 
de Manaus, que, se não for retirado imediatamente... 

E aqui eu venho à tribuna para fazer um apelo à 
Prefeitura Municipal de Manaus. Quando governador 
de Estado, decretei um programa de emergência sobre 
a retirada de lixo nos igarapés...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador, eu tenho a convicção de que os teles‑
pectadores, se V. Exª se aproximar da câmera... Essa 
foto é uma foto extraordinariamente reveladora da si‑
tuação. É uma coisa incrível, inacreditável.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– É inacreditável.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É inacreditável. V. Exª traz a prova provada e 
documental...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– É inacreditável, Senadora! E há uma preocupação 
com essa quantidade de lixo nos nossos igarapés que 
estão alagados. Debaixo dessa quantidade de lixo está 
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a água, e a água invadindo a casa das pessoas, e o 
lixo invadindo a casa das pessoas, e, junto com o lixo, 
ratos, baratas, enfim, uma situação de calamidade pú‑
blica! Evidentemente, de desespero público!

Quando governador do Estado, enfrentei uma 
enchente muito próxima dessa. Essa ainda não ultra‑
passou a de 2009, mas deverá ultrapassar. Esta de‑
verá ser talvez a maior enchente de todos os tempos 
do Amazonas. Mas nós retiramos, em 2009, o lixo de 
dentro dos igarapés, para que não acontecesse o que 
está acontecendo. Nós retiramos, naquela altura, 500 
mil toneladas de lixo de dentro dos igarapés, em cima 
de balsas, com escavadeiras, com trabalhadores que 
entraram emergencialmente, para que se evitasse o 
que está acontecendo.

E o pior, Senadora e telespectadores, se esse lixo 
não for retirado, quando as águas baixarem, todas as 
doenças – leptospirose, disenterias, difterias, hepatites 
etc. – acontecerão para a população, e, sinceramente, 
não temos mais nem como imaginar o impacto que 
isso poderia causar, porque as águas, na cidade de 
Manaus, ainda vão subir por mais 35 dias. Portanto, há 
possibilidade de termos uma grande tragédia na cidade 
de Manaus, do ponto de vista sanitário, do ponto de 
vista da limpeza pública, do ponto de vista da saúde 
pública, do ponto de vista da habitabilidade. 

Veja, Srª Senadora, quando Governador do Esta‑
do, implementei um programa chamado Prosamim, ao 
qual o atual Governador tem dado continuidade, que 
é um programa exatamente de saneamento dos iga‑
rapés. Onde fizemos o Prosamim, vidas foram salvas, 
e, graças a Deus, as pessoas não estão vivendo esse 
momento. Mas, mesmo aí, se não houver a limpeza 
dos igarapés, haverá acúmulo de lixo. Nessas fotos que 
estamos vendo, são igarapés aonde ainda não chegou 
o Prosamim, aonde o Prosamim ainda está chegan‑
do. Portanto, a prefeitura precisa entrar urgentemente.

Durante o dia de hoje, procurei contato com o 
Ministro da Integração, que também está a braços. O 
Brasil é um País de dimensão continental. Enquanto o 
Nordeste vive uma das suas mais dolorosas e sofridas 
secas, o Amazonas e a Amazônia vivem uma das suas 
maiores enchentes. Essa enchente que aconteceu, por 
primeiro, no Acre, e que está agora no Amazonas, não 
tenham dúvidas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, te‑
lespectadores, de que irá para o Pará, irá para o Mara‑
nhão e irá para Roraima, porque os rios da Amazônia 
são vasos comunicantes, e, como tais, se há chuvas 
nas cabeceiras desses rios, obviamente que essas 
chuvas impactarão violentamente os outros rios, pois 
o nível dos igarapés vai se acumulando e um rio vai 
funcionando como represamento do outro.

Portanto, fiz questão de vir, hoje, à tribuna, pri‑
meiro, para fazer esse apelo à Prefeitura Municipal 
de Manaus; segundo, para fazer um apelo público ao 
Ministro da Integração, que esteve recentemente no 
Amazonas, há questão de 35 dias, assinando convê‑
nios com o Governo do Estado. 

Mas a gravidade da situação aumentou tanto e 
a gravidade na cidade de Manaus cresceu tanto que 
é absolutamente indispensável conclamar o Ministério 
da Integração, a Defesa Civil, para uma operação de 
emergência e urgência na cidade de Manaus, chamar 
a atenção, mais uma vez, da Prefeitura Municipal. Não 
podemos permanecer com essa situação, com esse 
volume de lixos acumulados nos igarapés, nos braços 
de rios, como estamos vendo na cidade de Manaus, 
porque, quando passarem esses 35 dias, 40 dias e as 
águas começarem a baixar, a consequência será mais 
danosa ainda do que a atual.

Ao mesmo tempo, quero aqui louvar a iniciativa da 
Defesa Civil do Governo do Estado, que já cadastrou 
as 65 mil famílias, já distribuiu boa parte dos cartões 
SOS Enchente para essas famílias, já distribuiu me‑
dicamentos, já distribuiu hipoclorito de sódio para os 
cuidados de higiene sanitária com a água, para que 
esta não seja um transmissor de doença nesse pro‑
cesso. Ao mesmo tempo, o Ministério da Integração, 
nesta parceria com o Governo do Estado, fez também 
a sua parte para a dimensão daquele problema na‑
quele momento.

Digo ao povo brasileiro, digo ao Senado da Repú‑
blica, digo aos nossos companheiros que, nesses anos 
todos, nunca vi uma situação tão agressiva das águas 
no meu Estado como estamos vendo neste momento. 
E, ao mesmo tempo, estamos vivenciando uma situa‑
ção calamitosa de limpeza pública dentro dos igarapés. 

Não é um tema que eu gostaria de trazer a esta 
tribuna, mas, em nome do povo sofrido do meu Esta‑
do, em nome dessas milhares de famílias que vivem 
ao longo desses igarapés e que ainda não foram be‑
neficiadas pelas obras do Prosamim, vim aqui a esta 
tribuna fazer um apelo, um apelo ao Senado da Re‑
pública, um apelo ao Governo brasileiro, um apelo à 
Prefeitura da cidade de Manaus, ao Governo do Esta‑
do, para que nós possamos, além do que já estamos 
fazendo, por meio do Governo e do Governo Federal, 
agir na limpeza

Eram essas as colocações que tinha para fazer.
Agradeço a V. Exª pela paciência de nos dar es‑

paço para mostrar uma situação tão difícil para o povo 
amazonense, brasileiros que vivem numa região tão 
importante e, ao mesmo tempo, tão desafiadora como 
a Amazônia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Eduardo Braga, a Mesa se solidariza 
com as vítimas das enchentes no Estado do Amazo‑
nas, especialmente na Capital, a tão bonita cidade de 
Manaus. As fotos trazidas por V. Exª dão um retrato 
perfeito e acabado dessa tragédia, uma tragédia am‑
biental, mas também social.

No início da sessão de hoje, a Senadora Vanes‑
sa Grazziotin também havia feito referência à situação 

emergencial provocada por essa enchente e, como 
V. Exª também, solicitava providências do Governo 
Federal, junto com o Governo do Estado, para tentar 
amenizar esse flagelo provocado pelas cheias, que V. 
Exª considera das maiores já ocorridas na história do 
Estado do Amazonas.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos serão 
publicados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 41, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 41/12-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 25 de abril de 2012

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §2º, do 

Regimento Interno  desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta 
Comissão deliberou em caráter terminativo, pela aprovação, 
com as Emendas nº 1-CCJ e nº 2-CCJ, do Projeto de Lei 
do Senado nº 156, de 2011, que “Altera a Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, para disciplinar a realização de 
eleições primárias para a escolha do candidato a Presi-
dente da República”, de autoria do Senador Álvaro Dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,
Senador Eunício Oliveira – Presidente da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Com referência ao Ofício nº 41, 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 156, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 2, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. PRES nº 2/2012-CRA

Brasília, 3 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que esta Comissão rejeitou em 3 de maio do corrente, 
o Projeto de Lei do Senado nº 239 de 2010, que “Altera 
o art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre a concessão de aposentadoria por idade 

a trabalhadores rurais e segurados especiais e dá ou-
tras providências”, de autoria do Senador Alvaro Dias.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurcacz – Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 2, 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 239, de 2010, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
3 de maio de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e 
ano, a Medida Provisória nº 567, de 2012, que “Altera 
o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que 
estabelece regras para a desindexação da economia, 
e dá outras providências”.

Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, está assim constituída a Comissão Mis-
ta incumbida de emitir parecer sobre a matéria, bem 
como estabelecido o calendário de sua tramitação:

Composição

SENADORES

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Renan Calheiros Clésio Andrade
Eduardo Braga Roberto Requião
Francisco Dornelles Paulo Davim
Valdir Raupp Sérgio Souza

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

José Pimentel Anibal Diniz
Walter Pinheiro Inácio Arruda
Wellington Dias Ana Rita
Lídice da Mata Acir Gurgacz

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Paulo Bauer Lúcia Vânia
Jayme Campos José Agripino

Bloco Parlamentar União e Força 
(PTB/PR/PSC)

Gim Argello Eduardo Amorim
Blairo Maggi Alfredo Nascimento

*PSOL

Randolfe Rodrigues

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

Titulares Suplentes

PT

Jilmar Tatto Janete Rocha Pietá
Henrique Fontana Beto Faro

PMDB

Henrique Eduardo Alves Teresa Surita
Marcelo Castro Antônio Andrade

PSDB

Bruno Araújo Jutahy Júnior

PP

Arthur Lira Jerônimo Goergen

DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto Pauderney Avelino

PR

Izalci  

PSB

Sandra Rosado  

PDT

André Figueiredo  Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Rubens Bueno Sarney Filho

PTB

Jovair Arantes Arnon Bezerra

PTC*

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

Calendário

–Publicação no DO: 3-5-2012 (Edição Extra)
–Designação da Comissão: até 7-5-2012(SF)
–Instalação da Comissão: 24 horas após desig-

nação
–Emendas: até 9-5-2012 (6 dias após a publi-

cação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à CD: -
–Prazo na CD: até 30-5-2012 (até 28º dia) 
–Recebimento previsto no SF: 30-5-2012
–Prazo no SF: de 31-5-2012 a 13-6-2012 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 13-6-2012
–Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 14-6-2012 a 16-6-2012 (43º ao 45º dia)

–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 17-6-2012 (46º dia)

–Prazo final no Congresso: 1º-7-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade 

do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacio-
nal nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. 
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputa-
dos por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lide-
ranças:

Ofício n° 60/2012 – GLDBAG

Brasília, 4 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela 

abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio 
ao Governo para integrarem, na qualidade de titulares 
e suplentes, a Comissão Temporária para análise da 
MP nº  567/2012.
Titulares Suplentes
Senador José Pimentel Senador Aníbal Diniz
Senador Walter Pinheiro Senador Inácio Arruda
Senador Wellington Dias Senadora Ana Rita
Senadora Lídice da Mata Senador Acyr Gurgacz

Senador Walter Pinheiro – Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo

Ofício n° 52/12-GLPSDB

Brasília, 4 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Se-

nadores para integrarem a Comissão Mista para análise 
da Medida Provisória nº 567 de 2012:
Titular Suplente
Senador Paulo Bauer Senadora Lúcia Vânia

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

Of. nº 497/2012/PSDB

Brasília, 7 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Bruno 

Araújo, como membro titular, e o Deputado Jutahy Jú-
nior, como membro suplente, para integrarem a Comis-

Terça-feira 8    16115Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



são Mista destinada a proferir parecer à Medida Pro-
visória nº 567/12, que altera o art. 12 da Lei nº 8.177, 
de 1º de março de 1991, que estabelece regras para a 
desindexação da economia e dá outras providências.

Respeitosamente, - Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB

Of. nº 284/2012 – LPR

Brasília, 7 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membros de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Izalci (PR – DF) como 
membro titular, na Comissão Mista destinada a exa-
minar e emitir parecer sobre a medida provisória nº 
567 de 2012, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 
1º de março de 1991, que estabelece regras para a 
desindexação da economia e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

OF. GLPMDB n° 107/2012 

Brasília, 07 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos Senadores abaixo relacionados 
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de 
analisar a Medida Provisória n° 567, de 03 de maio 
de 2012.
Titulares Suplentes
Renan Calheiros Clésio Andrade
Eduardo Braga Roberto Requião
Francisco Dornelles Paulo Davim
Valdir Raupp Sérgio Souza

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Romero Jucá, 
Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, Alvaro Dias e Aloysio Nu-
nes Ferreira 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. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) — Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, gostaria de destacar que, no 
mês de abril, o índice Forbes Global 2000, que avalia 
as maiores empresas do mundo, colocou a Petrobras 
na décima posição. Como sabemos, a Petrobras possui 
o maior programa de investimento da área de petróleo 
no mundo e, por elevar o nome do Brasil no mercado 
global, tem nos orgulhado muito.

É inegável que esse bom desempenho da Pe-
trobras indicada pela Forbes, senhoras e senhores 
senadores, se deve ao corpo técnico altamente quali-
ficado à frente das principais decisões da empresa. De 
modo que, neste momento, em que estão sendo feitas 
diversas mudanças na diretoria executiva da compa-
nhia, gostaria de registrar que, o que se espera é que 
a Petrobras mantenha a competência técnica entre as 
suas principais características.

Em especial, quero ressaltar, também, o excelente 
trabalho do Engenheiro Paulo Roberto Costa, diretor 
de Abastecimento que deixou o cargo há poucos dias.

Paulo Roberto Costa ingressou na Petrobras em 
1977. Foi Diretor-Superintendente da Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A. - TBG e Diretor 
da Petrobras Gás S.A. - GASPETRO. Anteriormente, na 
Área de Exploração e Produção, foi Superintendente da 
Região de Produção do Sudeste (Bacia de Campos).

Nesses 35 anos de carreira, certamente ele viveu 
os grandes momentos de transformação da indústria 
de petróleo e gás no Brasil. Aliás, não só viveu como 
contribuiu e se dedicou com totalidade ao projeto de 
crescimento da empresa.

Ocupou o cargo de diretor por oito anos e, como 
herança, deixa a marca da liderança, numa trajetória 
honesta e reconhecidamente compromissada com os 
projetos da Petrobras.

Senhoras e Senhores, a diretoria executiva da 
companhia está em processo de mudança devido à 
troca no comando, portanto, a saída de Paulo Roberto 
Costa foi justamente em decorrência dessa mudança.

Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna para 
fazer esta merecida homenagem a esse profissional 
que, incansavelmente, se dedicou para engrandecer 
a Petrobras e, em conseqüência, enaltecer o nome do 
País no exterior.

Antes de encerrar este breve pronunciamento, 
devo dizer que esperamos que a Petrobras siga em 
franca expansão e que não haja prejuízos em conse-
qüência de quaisquer interferências que venham a ser 
feitas na empresa.

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, como evidencia a história 
recente, Roraima é dos Estados mais jovens da Fede-
ração. Instituído como Território Federal de Rio Branco, 
em 1943, durante o Governo do Presidente Getúlio 
Vargas, Roraima conquistou o status de Estado por 
disposição da Constituição Federal de 1988.

Mosaico admirável do elemento humano que po-
voou e, depois, colonizou o Norte do Brasil, Roraima 
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vem ao longo do tempo procurando realizar seu extra-
ordinário potencial econômico. Nesta linha, desperta 
cada vez mais a atenção de brasileiros e estrangeiros 
que, junto com a brava e honrada população local, 
constroem o futuro de nosso Estado.

Em uma de suas edições de 2011, a revista Rodo-
vias & Vias, importante e prestigiada publicação voltada 
para a infraestrutura brasileira na área de transportes, 
traz longa e substantiva reportagem sobre o Estado 
que me fez seu representante nesta Casa.

Sob o estimulante título “Roraima: Terra de Opor-
tunidades”, a revista dedica 15 páginas editoriais, nas 
quais apresenta as várias potencialidades do Estado, 
com ênfase na construção e revitalização da malha 
rodoviária.

Segundo a publicação, com a rápida evolução das 
comunicações via terrestre, o Estado está’ na iminên-
cia de se transformar em um celeiro para as nações 
vizinhas, revelando suas inúmeras possibilidades de 
investimentos e negócios.

Um passo relevante, embora tardio, foi a regula-
rização fundiária, inaugurada em janeiro de 2009, por 
meio de Decreto do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O ato jurídico, que começou a produzir efeito 
no final do primeiro semestre daquele ano, permitiu a 
transferência para Roraima de 6 milhões de hectares 
de terra pertencentes à União.

Para o Governador José de Anchieta Júnior, ci-
tado pela revista, “a falta de regularização de terras 
era um dos principais entraves ao progresso, capaz 
de frear o desenvolvimento da economia roraimense”.

Hoje, com as reservas indígenas devidamente 
demarcadas e áreas de preservação ambiental delimi-
tadas, é possível pensar grande e impulsionar o Estado 
na trilha do desenvolvimento harmônico e sustentado, 
apto a gerar e compartir as imensas riquezas da região.

Roraima vive uma fase muito especial, tendo 
se transformado em verdadeiro canteiro de obras, na 
medida em que o Estado ainda se ressente de graves 
problemas relativos à infraestrutura. De resto, questão 
que atormenta, na atualidade, mesmo as mais ricas 
unidades da Federação brasileira.

No caso de Roraima, despontam como funda-
mentais, ou pré-condições incontornáveis para o efetivo 
desenvolvimento, as áreas de energia e transportes. 
Percebe-se o empenho oficial no sentido de interio-
rização do programa energético, com a interligação 
de sistemas que permitam adequada distribuição, su-
perando também o antigo modelo de termoelétricas.

Para que se tenha uma idéia, Senhor Presidente, 
o Estado vem importando energia da usina venezue-
lana de Guri, em contrato muito pouco interessante, 

pois “no momento consome menos do que paga e gera 
menos do que consome”.

Como já mencionei em diversas ocasiões, in-
clusive em entrevista a Rodovias & Vias, defendo três 
linhas de investimento em infraestrutura.

Estradas, com asfaltamento e reconstrução de 
vias como

as BRs 174 e 210, pavimentação das vicinais e 
interligação de Boa Vista com Manaus, indiscutivel-
mente grande centro regional, inclusive com vôos in-
ternacionais regulares.

A questão energética é outro ponto decisivo, como 
já registrado. Roraima precisa construir quatro1 hidrelé-
tricas e vender energia para o restante do Brasil, além 
de distribuí-la para o interior, porque muitas vilas de 
Roraima ainda têm sua energia a motor e óleo diesel.

Logística surge como a terceira linha de investi-
mentos. A integração de Roraima com o restante do 
Brasil e com o Caribe é prioridade, na medida em que 
viabilizará a franca expansão de nossa economia. O 
porto de Caracaraí, ora em construção, será o primeiro 
porto estruturado de Roraima.

Por outro lado, pleiteamos que empresas bra-
sileiras pavimentem as estradas de Georgetown e lá 
construam o porto e uma hidrelétrica. Assim, comple-
ta-se o pacote de financiamento internacional de que 
o Governo da Guiana tanto precisa para alavancar o 
desenvolvimento do vizinho País.

Junto com as autoridades e o povo de Roraima 
celebro o merecido destaque que nosso estado rece-
beu da revista Rodovias& Vias, e reafirmo minha cer-
teza no auspicioso futuro que estamos construindo.

Muito obrigado.
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 “Isso aqui parece uma colônia de 
férias, diz um dos amotinados”, publicada pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, de 09 de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que grevistas garantem ter 
condições de ficar até 20 dias na Assembleia e se di-
vidiram em grupos para observar os soldados.

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. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
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–“Isso aqui parece uma colônia de férias, diz 
um dos amotinados”.

Grevista diz que amotinados têm como ficar mais 
20 dias no prédio e se dividiram em grupos para ob-
servar movimentação de soldados

09 de fevereiro de 2012 
SALVADOR - O Estado de S.Paulo
Enquanto não se resolvia o impasse entre as-

sociações de PMs e governo baiano, os cerca de 300 
policiais militares amotinados na Assembleia Legisla-
tiva desdenhavam ontem do cerco feito pelo Exército 
desde a madrugada de segunda-feira.

“Isso aqui parece uma colônia de férias. Tem gente 
que está melhor aqui do que em casa”, disse ao Esta-
do um dos amotinados, que preferiu não se identificar, 
para evitar represálias. “Fazemos três refeições por dia 
juntos, trocamos experiências, não nos falta nada aqui.” 
Ele diz ainda que, quando notam que há alguma rede 
de TV transmitindo imagens do local, saem para can-
tar e fazer atividades, para “mostrar que estão bem”.

Ontem, às 10h30, ao saber da morte do cantor 
Wando, o grupo chegou a dar as mãos na sacada 
da Assembleia para cantar Fogo e Paixão. Em várias 
horas do dia, o grupo também fez ginástica na frente 
dos soldados.

Segundo ele, os constantes cortes nos forneci-
mento de água e energia elétrica não alteram a rotina 
no local. “Sabemos que são táticas militares para de-
sestabilizar, estamos acostumados”, conta. “Aprovei-
tamos quando a água é religada para encher todos 
os galões que ficaram vazios e, além disso, estamos 
tirando água da piscininha (o espelho d’água que fica 
na frente da Assembleia). Não há nenhum problema.”

Sobre a “defesa” do local, o amotinado conta 
que o contingente foi dividido em cinco grupos, que 
se revezam na observação dos movimentos do Exér-
cito. Espalhados pelo prédio com apitos, eles avisam 
a cada movimentação considerada “suspeita”. Além 
disso, existe a determinação para “responder a qual-
quer agressão”. “No ritmo em que estamos, temos 
mantimentos para pelo menos mais dez dias, mas, se 
dermos uma racionada, a gente fica mais uns 20 dias 
tranquilo”, avalia o amotinado. “Tem muito doce aqui.”

Pai de santo. Informado sobre o crescimento da 
tensão, o pai de santo José Carlos de Omolu esteve 
no local, no início da tarde de ontem, para rezar pelo 
fim pacífico do movimento. O religioso tentou entrar na 
área delimitada pelo Exército, mas não foi liberado pelos 
militares. Assim mesmo, promoveu a reza e soltou uma 
pomba branca, que voou sobre os militares e pousou 
aos pés de um deles. A pomba passou a seguir os sol-
dados e, no fim, acabou expulsa por um grupo deles.

Às 10 horas, militares receberam a ordem para 
ampliar o perímetro da linha de isolamento do prédio. 
Cinco horas depois, eles bloqueavam as entradas. / T.D.

General que ganhou bolo de PMs deixa chefia 
da operação – O Estado de S. Paulo - 09/02/2012

O general Marco Edson Gonçalves Dias foi afas-
tado do comando das operações em Salvador. On-
tem mesmo, o general Enzo Martins Peri determinou 
ao comandante militar do Nordeste, general Odilson 
Sampaio Benzi, que assumisse o comando da tropa.

A postura do general G. Dias, como é conhe-
cido, desagradou não só o Exército, como o Palácio 
do Planalto. Anteontem, ele chegou a chorar depois 
de ganhar um bolo de aniversário dos PMs grevistas.

A presidente Dilma Rousseff não escondeu sua 
“indignação” com o episódio. Chegou a comentar que 
considerou “inaceitável” a postura do general de “apagar 
velinhas”, passando a ideia de que estava confraternizan-
do com os manifestantes. Dilma disse que o governador 
Jacques Wagner telefonou se queixando e ressaltou que 
o fato “atrapalhava as negociações”. / Tânia Monteiro

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 “Manifesto do PMDB 
contra o PT antecipa sucessão no partido”, publicada 
pelo jornal O Valor, de 06 de março de 2012.

A matéria destaca que manifesto assinado pela 
maioria da bancada do PMDB na Câmara dos Depu-
tados além de atacar o PT acabou por antecipar a dis-
cussão sobre sucessão na direção do partido. 

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. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Manifesto do PMDB contra o PT antecipa su-
cessão no partido.

Autor(es): Por Caio Junqueira – De Brasília – Va-
lor Econômico - 06/03/2012

O manifesto assinado pela maioria da bancada 
do PMDB na Câmara dos Deputados que será divul-
gado oficialmente hoje, além de atacar o PT, acabou 
por antecipar a discussão sobre a sucessão na direção 
do partido. Integrantes do grupo que redigiu o texto, 
liderado pelos deputados Osmar Terra (RS) e Danilo 
Forte (CE), querem derrubar o grupo do presidente 
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interino da legenda, senador Valdir Raupp (RR), nas 
eleições internas de janeiro.

A avaliação é de que Raupp enfrenta problemas 
na Justiça que fragilizam sua condição de presidente. 
Além disso, o grupo que o sustenta no posto - o mesmo 
do vice-presidente da República, Michel Temer, do líder 
do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), 
e do líder no Senado, Renan Calheiros (AL) - desde 
o início da gestão da presidente Dilma Rousseff tem 
atuado mais por interesses próprios, segundo acusa 
o grupo rival, do que pelo partido. Interesses próprios 
como são a manutenção de Temer na chapa presiden-
cial em 2014, a eleição de Alves para a presidência da 
Câmara e a de Renan para o Senado em 2013.

Com isso, diz a ala rebelde, o atendimento a 
demandas gerais dos outros integrantes do PMDB 
passou a ser secundário. As reclamações começa-
ram a crescer e no ano passado formou-se em junho 
o chamado “grupo dos 35”, que reunia deputados do 
movimento “Afirmação Democrática”, em sua maioria 
do Rio Grande do Sul e liderados por Terra, aos nova-
tos, liderados por Forte. Naquele momento houve pro-
messas de mudanças de atitudes tanto da cúpula do 
PMDB quanto do governo, que não se concretizaram. 
Neste ano, antes do Carnaval, deputados da Afirmação 
se reuniram na residência de Darcísio Perondi (RS) 
com Temer, ocasião em que o vice-presidente ouviu 
novamente as reclamações. Pediu calma e paciência.

Com a informação de que o governo era contra alte-
rações no texto do Código Florestal aprovado no Senado 
- e que derruba uma emenda redigida por deputados do 
PMDB e aprovada pela ampla maioria da Câmara -, os 
deputados resolveram protestar publicamente e fazer o 
manifesto. Ainda mais com o posicionamento de Alves de 
que não se manifestaria contra o texto do Senado com a 
mesma contundência com que se manifestara em 2011. 
Afinal, diz a ala rebelde, a eleição para a presidência da 
Câmara está mais próxima e mais indisposições com o 
governo podem lhe prejudicar. Sem a maioria do PMDB, 
o Planalto até cogita adiar a votação do Código, pois teme 
que outras bancadas inspirem-se na ideia de confronto 
com o PT exposta no manifesto.

Seu texto final, escrito por Danilo Forte e Osmar 
Terra, carrega a ideia central de que há a utilização 
petista da máquina pública federal para avançar sobre 
as prefeituras pemedebistas: “Estamos vivendo uma 
encruzilhada, onde o PT se prepara com ampla estru-
tura governamental para tirar do PMDB o protagonismo 
municipalista e assumir seu lugar como maior partido 
com base municipal do país”, diz o texto.

Mas é no último parágrafo que está presente toda 
a estratégia do grupo: “O encontro nacional das bases 
pemedebistas no dia 25 de abril, onde os represen-

tantes dos municípios possam vir a Brasília participar 
do debate visando uma retomada municipalista com 
vistas às eleições de 2012”. Neste encontro, a ideia 
será encampar essa insatisfação da base do partido, 
pressionar a cúpula a um posicionamento mais incisi-
vo contra o “avanço petista” e mostrar-se, na condição 
de idealizadores do encontro, como alternativa para a 
sucessão de Raupp em janeiro.

Até lá, espera-se angariar apoio também no Se-
nado, em especial para o “grupo dos 8”, os senadores 
do PMDB que assumiram nesta legislatura e que con-
testam internamente o poder de Renan e do presidente 
da Casa, José Sarney (AP). O senador Vital do Rego 
Filho (PB) deve ser a porta de entrada. Um dos líderes 
do “grupo dos 8”, foi consultado sobre o manifesto dos 
deputados e chegou a sugerir que a redação contives-
se a entrega dos cargos no governo.

Os rebeldes do PMDB, porém, não têm um nome 
certo para a sucessão de Raupp. Nem sequer colo-
cam esse projeto como prioritário, tendo em vista que, 
antes, é preciso prevalecer sobre o PT nas eleições 
municipais. Fala-se, contudo, em duas pessoas: o 
vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Geddel 
Vieira Lima, e o deputado federal Eliseu Padilha (RS).

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro do artigo de autoria do governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, intitulado: “Uma 
revolução no ensino superior”, publicado pelo jornal Fo-
lha de S. Paulo, em sua edição de 18 de abril de 2012.

Segundo o autor, o Governo de São Paulo abre um 
novo caminho na expansão do ensino superior público, 
gratuito e de qualidade, criando a quarta universidade 
estadual paulista: a Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo. A Univesp permitirá a democratização do 
ensino superior numa escala quantitativa e qualitativa 
que se pode considerar revolucionária.

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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

Uma revolução no ensino superior.
Nossa universidade virtual terá cursos de enge-

nharia de produção e da computação, entre outros, sem 
que o aluno tenha de sair de casa – Folha de S. Paulo
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A educação é a principal ferramenta para a ascen-
são profissional e social dos cidadãos. Não importam 
as circunstâncias econômicas, as pessoas com qualifi-
cação saem na frente na hora de conseguir o primeiro 
emprego ou, se já incluídas no mercado de trabalho, 
obter promoções nas empresas em que atuam. 

No Brasil, contudo, apenas 11% da população 
em idade adulta têm nível superior. É um número bem 
abaixo do exibido por países como Canadá, Estados 
Unidos e Chile, nos quais esse índice chega a 50%, 
41% e 24%, respectivamente. 

Para ajudar a reverter esse quadro, o governo do 
Estado de São Paulo abre um novo caminho na ex-
pansão do ensino superior público, gratuito e de qua-
lidade, por meio do projeto de lei que, enviado nesta 
quarta-feira à Assembleia Legislativa, cria a quarta 
universidade estadual paulista: a Fundação Univesp 
-Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 

A Univesp permitirá a democratização do ensino 
superior numa escala quantitativa e qualitativa que se 
pode considerar revolucionária. Isso porque associará 
o centro de excelência educacional do país, localiza-
do em São Paulo, às mais modernas tecnologias de 
educação a distância, abrindo oportunidades a mi-
lhares de jovens que não conseguem frequentar uma 
universidade porque habitam os rincões do Estado ou 
porque trabalham em horários incompatíveis com as 
aulas presenciais tradicionais. 

Praticamente sem sair de casa, ou em polos 
próximos à sua vizinhança, dotados de equipamentos 
administrados pela instituição ou fornecidos gratuita-
mente, os alunos da Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo acompanharão aulas interativas, execu-
tarão suas tarefas e apresentarão os seus projetos em 
cursos semipresenciais. 

Para frequentar os cursos, o estudante não precisa-
rá se deslocar de sua casa, a não ser em determinadas 
ocasiões. A maior parte das atividades se dará nos am-
bientes da internet, com o apoio da Univesp TV, emissora 
em operação desde 2009. Uma parcela das atividades 
terá lugar em salas de aula ou laboratórios práticos. 

A Univesp coloca a educação de São Paulo na 
vanguarda da era do conhecimento tecnológico. O 
ensino superior a distância, conceito que remonta 
ao final dos anos 1970, com o surgimento da Open 
University, na Inglaterra, vem ganhando um impulso 
extraordinário desde o início deste século, graças à 
popularização da internet. 

A estimativa é que, até o final desta década, meta-
de dos cursos universitários oferecidos no mundo será 
ministrada por intermédio da rede de computadores. 

Cientes de que tecnologia sozinha não é garantia 
efetiva de qualidade, todas as atividades serão sempre 
acompanhadas por orientadores capacitados. 

Mais do que isso: a Univesp terá projetos con-
juntos com a USP -única instituição da América Lati-

na entre as 70 melhores do mundo na lista da Times 
Higher Education -, com a Unesp, com a Unicamp e 
com o Centro Paula Souza, responsável pela maior 
rede estadual de ensino técnico e tecnológico do país.

Os cursos oferecidos serão de importância fun-
damental para o desenvolvimento do Estado e do país. 
Engenharia, por exemplo -uma área com déficit de 20 
mil profissionais por ano-, oferecerá graduações em 
engenharia da produção e engenharia da computação, 
entre outras opções. 

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
também contará com programas de pós-graduação e 
de extensão cultural, como os de inglês e espanhol. 

Trata-se, sem dúvida, de um passo gigantesco 
na política de aumento das vagas de graduação nas 
universidades e faculdades estaduais. Um país se faz 
com homens e livros, como disse o escritor Monteiro 
Lobato. São Paulo agora prova que se pode ir além 
deste conceito, fazendo uso das novas tecnologias 
na construção de uma educação superior verdadeira-
mente democrática. 

Geraldo Alckmin, 59, médico, é governador do 
Estado de São Paulo

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, 
neste momento, para fazer o registro da matéria inti-
tulada, “Criação de emprego formal desacelera 36%”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em sua 
edição de 17 de abril de 2012.

A matéria destaca que o setor de serviços abriu 
83.182 vagas a mais do que o número de postos fecha-
dos em março, a indústria registrou 5.048 demissões. 

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 ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Criação de emprego formal desacelera 36%.
Setor de serviços abriu 83.182 vagas a mais do 

que o número de postos fechados em março ante fe-
vereiro; a indústria registrou 5.048 demissões – 17 de 
abril de 2012 | 3h 07 – AYR ALISKI, IURI DANTAS/
BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

A geração de emprego com carteira assinada de-
sacelerou em março. Foram criadas 111,7 mil vagas a 
mais do que o número de demissões, uma queda de 
quase 36% em relação aos dados ajustados de feve-
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reiro. A indústria e a agricultura foram os únicos seto-
res que demitiram mais do que contrataram. Analistas 
acreditam que mesmo que a economia tenha um de-
sempenho este ano melhor do que o de 2011, o mer-
cado de trabalho deve reagir em ritmo mais moderado.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados 
ontem pelo Ministério do Trabalho, enquanto o setor 
de serviços abriu 83.182 vagas a mais do que o nú-
mero de postos fechados, a indústria registrou 5.048 
demissões líquidas. Segundo técnicos do governo, 
essa queda foi puxada pelo fraco desempenho das 
fábricas de produtos alimentícios, que fecharam mais 
de 25 mil vagas em março.

Analistas da LCA Consultores classificaram como 
“muito preocupante” o desempenho do emprego indus-
trial. Há duas semanas, o governo lançou um pacote 
de medidas para tentar ajudar o setor a enfrentar a 
crescente concorrência internacional. Entre as medidas 
lançadas está a ampliação para 11 setores da deso-
neração da folha de pagamento de salários.

Produtividade. Para o coordenador de Política 
Econômica e Desenvolvimento Regional do Conse-
lho Federal de Economia, Julio Miragaya, o emprego 
na indústria não terá um bom ano. “A recuperação da 
produtividade vai se dar às custas da empregabilidade, 
a indústria vai tentar fazer mais com o mesmo número 
de funcionários, o que significa pisar no freio do salário 
e do emprego”, disse.

Mesmo considerando que as medidas lançadas 
pela presidente Dilma Rousseff estão na “linha certa”, 
Miragaya pondera que o pacote é insuficiente para 
mudar de forma robusta o cenário. “As medidas de de-
soneração da folha de pagamento vão na linha certa, 
mas são tímidas, na minha avaliação, e não devem 
mudar o quadro”, disse o economista.

“Mesmo que a economia tenha um resultado me-
lhor neste ano do que em 2011, não vamos repetir o 
mesmo desempenho no mercado de trabalho.” O es-
trategista chefe do banco West LB, Luciano Rostagno, 

é mais otimista. Para ele, A redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) da linha branca (fogões 
e geladeiras), o aumento de imposto sobre produtos 
importados, entre outras medidas lançadas pelo Palá-
cio do Planalto, devem dar um impulso à industria nos 
próximos meses. O aumento no credito, outra bandeira 
da equipe econômica, também deve contribuir para 
aumentar o consumo. “A expectativa é que o emprego 
na indústria volte a se recuperar um pouco”, ponderou.

Mas Rostagno concorda que a geração de em-
pregos este ano no Brasil será mais modesta. Para 
o economista, os números do Caged mostram uma 
limitação da capacidade produtiva de ofertar novas 
vagas. “Alguns gargalos limitam a expansão do mer-
cado, estamos próximos a um limite. A tendência é que 
a criação de vagas perca fôlego”, disse.

Na comparação com o mesmo período do ano 
passado, o desempenho da geração de emprego com 
carteira assinada foi positivo. Em março, foram criadas 
19 mil vagas a mais do que o registrado no mesmo 
mês de 2011.

Apesar do governo ter destacado esse dado na 
divulgação do relatório ontem, os economistas foram 
mais cautelosos na avaliação.

“A ocorrência do Carnaval em março do ano pas-
sado acabou rebaixando seu volume contratado. Ou 
seja, a base de comparação está subestimada”, afirma-
ram os economista da LCA em relatório para clientes.

“Considerando esta fraca base, avaliamos que os 
111,7 mil novos postos registrados em março de 2012 
não se configuram como bom resultado.”

Segundo os dados do Caged, 16 unidades da 
Federação apresentaram resultado positivo e os de-
mais 11 Estados tiveram retração. Os número mostram 
que São Paulo gerou 47.279 postos de trabalho (sal-
do de 589.981 admissões e 542.702 desligamentos), 
o maior valor absoluto. Em situação oposta, Alagoas 
apresentou o maior saldo negativo, com enxugamento 
de 21.032 postos de trabalho.

Terça-feira 8    16121Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 



A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, esta Pre-
sidência vai encerrar a presente sessão, 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 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 (proveniente da Medida Provi-
sória nº 552, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 19.04.2012)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 25.02.2012)
Prazo final prorrogado: 09.05.2012

2 
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 23.04.2012)
Relator revisor: Senador Lobão Filho
(Sobrestando a pauta a partir de: 17.03.2012)
Prazo final prorrogado: 30.05.2012

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento 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 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.

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 LEI DA CÂMARA 

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Minis-
tério Público da União, que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro do Ministério 
Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, DE 

2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do 

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
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nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

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 Requerimento 
nº 282, de 2012, do Senador Delcídio do Ama-
ral, 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 Assuntos 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 290, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 290, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 179, de 2008, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (cria adicional de 
risco para vigilantes de instituições federais de 
ensino superior e pesquisa científica).

12 
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).

13 
REQUERIMENTO Nº 292, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 292, de 2012, do Senador Anibal Diniz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 63, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (modifica 
os fusos horários do Estado do Acre e parte 
do Estado do Amazonas).

14 
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 293, de 2012, do Senador Anibal Diniz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 63, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/
PP – RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 mi-
nutos e encerra-se às 21 horas e 1 minuto.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 75ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 8 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Casildo Maldaner, Paulo Paim, Ivo Cassol, 
da Sra. Ângela Portela e dos Srs. Lindbergh Farias e Wellington Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Gostaria de me inscrever, Presidente, para falar pela 
liderança da oposição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Já chegou a documentação.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu tenho a alegria 
e a satisfação, em seu nome e no do Senador Pedro 
Simon, de acolher aqui a comitiva da Fenadoce, um 
dos eventos mais tradicionais da gastronomia, espe-
cialmente da doçaria portuguesa, em Pelotas, na região 
sul do Rio Grande, a Princesa do Sul, como é chamada 
essa cidade. A abertura será no dia 1º de junho e vai 
de 30 de maio a 17 de junho.

É um evento para o qual nós, Senadores gaúchos, 
temos a honra de convidar, sobretudo com a presença 
da rainha e princesas e da comitiva que representa a 
Fenadoce. 

Então, faço esse registro a V. Exª, que também é 
anfitrião da comitiva da Fenadoce de Pelotas, que tem 
também o Deputado Fernando Marroni.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.

Vou tomar a liberdade porque, como eles nos ha-
viam comunicado que viriam aqui, eu tinha preparado 
um pequeno pronunciamento, que faço questão de fa-
zer aqui, no exercício da presidência, em homenagem 
à rainha, às princesas e à comitiva.

Registramos, neste momento, da presidência do 
Senado, juntamente com a Senadora Ana Amélia e o 
Senador Simon, a presença conosco da corte da 20ª 
Festa Nacional do Doce (Fenadoce), que vai ocorrer 
de 30 de maio até 17 de junho, na nossa querida ci-
dade de Pelotas, lá no Rio Grande.

Cito, com muito carinho, o respeito que as três 
merecem, a rainha Melissa César e as princesas Cibele 
Souza e Jéssica Barz, que estão acompanhadas, pelas 

informações que recebemos, do Vice-Prefeito Fabrício 
Tavares, do Deputado Fernando Marroni e da Gerente 
Executiva da festa, Michele Lima.

Faço referência também ao amigo destes três 
Senadores, o Prefeito Fetter Júnior, que não pôde es-
tar aqui conosco neste momento.

Lembro que Pelotas completará 200 anos – 200 
anos de uma belíssima história –, agora, no dia 7 de 
junho de 2012.

A Fenadoce, para que o Brasil saiba, é uma das 
maiores festas do nosso País. É o terceiro evento em 
público do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul. 
É um evento anual, realizado para promover a cultura 
doceira da cidade de Pelotas para o Brasil e para o 
mundo. Os famosos doces pelotenses, herança ainda 
da colonização portuguesa, alemã e italiana, são res-
ponsáveis pelo desenvolvimento do setor doceiro, que 
exporta as iguarias para diversas cidades do Brasil.

Permitam-me, tenho muito orgulho de dizer que 
Pelotas é uma das cidades do Rio Grande que tem 
mais povo afrodescendente, ou seja, que tem mais 
afro-brasileiros. Falo isso com muito orgulho e carinho, 
que sempre tenho recebido lá em Pelotas.

A Fenadoce nasceu em 1986. Foi criada pelo 
Poder Público juntamente com outras entidades. A Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) assumiu 
a coordenação do evento em 1995 e, desde então, a 
feira só cresce para alegria de todos nós.

Nas primeiras edições, acontecia a cada dois 
anos, sempre em um local diferente da cidade. A par-
tir de 2000, a feira tornou-se anual e ganhou endere-
ço certo: o Centro de Eventos Fenadoce, próximo ao 
principal trevo de entrada do Município.

Hoje, a Fenadoce torna-se o centro das discus-
sões de toda a população durante o período em que 
ocorre. Também atrai visitantes de fora, e outras partes 
do Brasil e do Mercosul.

Para as doceiras, é a oportunidade de vender e 
divulgar os deliciosos doces pelotenses. Para os ex-
positores, é a chance de entrar em contato com mais 
de 300 mil pessoas. Para os visitantes, a Fenadoce 
oferece um mundo de magia com diversas atrações 
culturais, gastronômicas e comerciais.

Esses dias de feira são uma excelente oportuni-
dade para se divertir, fazer negócios e conhecer nos-
sos doces e nossa história.

Convido todos os brasileiros e não brasileiros para 
se divertirem, fazerem negócios e conhecerem a nossa 
querida Pelotas com a sua Fenadoce, que entrou para a 
história. Portanto, reitero o convite: Fenadoce, Pelotas, 
no Rio Grande do Sul, de 30 de maio a 17 de junho.

E termino com o meu carinho e respeito a todos 
através dos versos “Minha Querência”. Se eu pudes-
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se, Senadora Marta Suplicy, que está no exercício da 
Presidência do Senado, eu declamaria uma música, 
mas não vou fazê-lo por falta de tempo. Mas aceitem 
o carinho como se estivéssemos cantando aqui “Mi-
nha Querência”, esta bela música que é um hino para 
o Rio Grande.

Sejam bem-vindas! Uma salva de palmas a vo-
cês. (Palmas.)

A Senadora Marta Suplicy é a Presidenta do 
Senado.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
pela ordem. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero parabe-
nizar os gaúchos e as gaúchas aqui presentes.

Nesta oportunidade, gostaria de enviar parabéns 
e votos de sucesso ao Presidente eleito da França, 
François Hollande. Quero dizer que tive o privilégio 
de ser recebida algumas vezes pelo Partido Socialista 
Francês, com ele presidindo. Conhecendo a sua firme-
za, o seu bom senso e a sua formação em benefício 
das pessoas que menos têm e que hoje, na Europa, 
tanto padecem e, na França, têm sofrido bastante, eu 
acredito que ele poderá, a partir de suas convicções 
e principalmente da capacidade de articulação, de es-
cuta, talvez trazer para a Europa, neste momento tão 
difícil, uma outra possibilidade de um outro rumo que 
não seja só de cortes e agravamento da situação social.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senadora Marta Suplicy.

Olhando o plenário, passo a palavra ao Senador 
Mário Couto, pois não tem nenhum Senador inscrito 
no momento para usar a tribuna.

Senador Mário Couto com a palavra, como Lí-
der. (Pausa.)

Falei com a Senadora Marta Suplicy, que é a 
Presidenta do Senado, e ela vai receber a rainha e as 
duas princesas, no exercício da Presidência, depois 
a Presidência voltará para mim. Então, quero convi-
dar as três e a Senadora Ana Amélia a subirem aqui 
neste momento. 

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Marta Su-
plicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Recebo, com o maior prazer, acompanhadas 
da Senadora Ana Amélia, as Princesas e a Rainha da 
Festa Nacional de Doces, de Pelotas – RS. (Pausa.)

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agradecemos à nossa Presidente em exercício 
do Senado, Senadora Marta Suplicy, que recebeu a 
Rainha e as Princesas da Festa Nacional de Doces, 
de Pelotas – RS.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 181 
a 190, 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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2012 (nº 
525/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por parte de De-
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas, 
Repartições Consulares e perante Organizações Inter-
nacionais, assinado em Malabo, em 5 de julho de 2010. 

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 
2012, vai à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 137, de 
02 de maio de 2012, em aditamento ao Aviso nº 115, 
de 18 de abril de 2012, ambos do Ministro de Estado 
da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 1.476, 
de 2011, de informações, de autoria do Senador Aé-
cio Neves.

Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 47, 54 e 
75, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento 
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos 
Avisos nºs 17, 19 e 21, de 2012, respectivamente, e 
recomendando seus arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

 
OF. 47/2012/CAE

Brasília, 3 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Na qualidade de Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, comunico a Vossa Excelência que, 
na ocasião da 12ª Reunião Ordinária, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, realizada em 3 de 
abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso 
nº 17 de 2012 (nº 224-Seses-TCU-Plenário), de 7 
de março de 2012, do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo nº TC-032.682/2011-5, pelo Plenário 
daquela Corte, na Sessão Ordinária de 7-3-2012, 
bem como do Relatório e da Proposta de Delibe-
ração que o fundamentam. O Acórdão em questão 
é referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 14, de 2011, 
desta Casa. O expediente foi encaminhado aos 
membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 
11/2012 - Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Of. nº 54/2012/CAE

Brasília, 3 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Na qualidade de Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, comunico a Vossa Excelência que, na 
ocasião da 12ª Reunião, Ordinária, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, realizada em 3 de abril, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 19 de 2012 (nº 
87/GMF), de 29 de março de 2012, do Ministério da 
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório 
contendo as características das operações de crédito 
analisadas no âmbito daquele Ministério do mês de 
fevereiro de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Con-
solidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e 
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE nº 11/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.  

 
Of. nº 75/2012/CAE

Brasília, 17 de abril de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na oca-

sião da 15ª Reunião, Ordinária, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, realizada em 17 de abril, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 
21 de 2012 (nº 30/2012-BCB), de 29 de março de 
2012, do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o 
demonstrativo das emissões do Real referentes ao 
mês de fevereiro de 2012, as razões delas deter-
minantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do Of. CAE 
nº 14/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – As matérias vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 397, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 13 c/c art. 40 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, seja considerado 
como representação a serviço da Casa a diligência da 
CPI/Trafico Nacional e Internacional de Pessoas, que 
será realizada no dia 14 de maio de 2012, no Rio de 
Janeiro/RJ, com ônus para a Casa.

Sala das Sessões, 7 de maio de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 398, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de Voto de Congratulações e Aplausos ao Exmo. De-
sembargador Flávio Pascarelli, por ter sido eleito o 
novo presidente do TRE do Estado do Amazonas, e 
a posse será no dia 07 de maio de 2012, bem como 
seja encaminhado o referido voto à sua Excelência o 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Amazonas, Desembargador Flávio Pascarelli, no 
seguinte endereço: TRE – Av. André Araújo, 200 CEP: 
69060-000 Manaus/AM.

Justificação

O desembargador Flávio Pascarelli foi eleito no 
dia 16, em votação unânime, para ser o novo presiden-

te do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/
AM) para o biênio 2012-2014.

A desembargadora Socorro Guedes foi eleita 
para acumular os cargos de corregedora e vice-pre-
sidente do TRE.

O Exmo. Desembargador Flávio Pascarelli vai 
assumir o cargo com a promessa de implantar um 
estilo democrático na gestão do tribunal, faz parte de 
sua proposta, publicada na imprensa de nosso Estado, 
avaliar alterações técnicas e físicas na sede do Tribu-
nal, procurando dar melhores condições de trabalho 
para jornalistas e advogados. Pretende aproximar o 
TRE/AM da população.

O magistrado demonstrou pressa para iniciar a 
sua gestão. Segundo ele, na próxima semana, vai se 
reunir com os servidores do TRE para ouvir as reivin-
dicações e saber quais pedidos ele vai poder atender. 
Ele assegurou que manterá uma estreita relação com 
todos os funcionários, classificados por ele, como es-
senciais para a formação da equipe ideal para trabalhar 
nas eleições municipais de outubro.

Assim, parabenizo ao Desembargador Flávio 
Pascarelli por ter sido eleito, por unanimidade, o novo 
Presidente do TRE do Amazonas, ao mesmo tempo 
em que lhe desejo uma excelente administração.

Sala das Sessões, 7 de maio de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 13, DE 2012 

Institui o Prêmio Mérito Ambiental, 
a ser conferido anualmente pelo Senado 
Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído o Prêmio Mérito Ambiental, 

destinado a agraciar pessoas naturais ou jurídicas que, 
no País, tenham desenvolvido iniciativas relevantes na 
defesa do meio ambiente e na promoção do desenvol-
vimento sustentável.

Art. 2º O prêmio consistirá na concessão de di-
ploma de menção honrosa aos agraciados e outorga 
de placa, medalha ou troféu.

Art. 3º A cerimônia de entrega do prêmio será re-
alizada em sessão do Senado Federal especialmente 
convocada para esse fim.

Art. 4º A cada ano, o Prêmio Mérito Ambiental 
será concedido em três categorias:

I – Responsabilidade ambiental: iniciativas de 
proteção ambiental que promovam crescimento eco-
nômico e inclusão social na comunidade;

II – Gestão sustentável: iniciativas de prevenção 
ou mitigação dos impactos ambientais das atividades 
humanas;

III – Inovação ambiental: iniciativas inéditas para 
o aprimoramento significativo de sistemas, processos 
ou produtos, com vistas à promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

Art. 5º As indicações dos candidatos ao prêmio 
serão encaminhadas pelas entidades e organizações 
da sociedade civil à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) 
do Senado Federal, que divulgará, anualmente, normas 
para inscrição, inclusive por meio da rede mundial de 
computadores (internet).

Parágrafo único. A indicação deverá conter cur-
riculum vitae do indicado ou dos responsáveis pela 
instituição indicada, documentação comprobatória das 
atividades realizadas na área ambiental e identificação 
da categoria a que concorre.

Art. 6º Para proceder à apreciação das indicações 
e à escolha dos agraciados será constituído o Conse-
lho do Prêmio Mérito Ambiental, composto por um re-

presentante de cada partido político com assento no 
Senado Federal, um representante da sociedade civil 
organizada, um pesquisador com produção científica 
relevante e um representante do setor produtivo ligado 
ao tema do meio ambiente.

Parágrafo único. O Conselho do Prêmio Mérito 
Ambiental escolherá, anualmente, entre seus integran-
tes, o seu presidente, a quem caberá a coordenação 
dos trabalhos.

Art. 7º É vedada a concessão do prêmio a quem 
não preencha as exigências pertinentes à elegibilida-
de nos termos da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

Um dos grandes desafios que se colocam para 
os países como o Brasil, atualmente, é o de conciliar a 
preservação do meio ambiente com o necessário de-
senvolvimento econômico e social. Temos, de fato, uma 
condição privilegiada no cenário mundial contemporâ-
neo: podemos exercer papel de destaque no contexto 
dos países em desenvolvimento liderando o avanço em 
novas tecnologias e, ao mesmo, tempo, protagonizar a 
construção de novos modelos em que a preservação 
ambiental é um elemento central da agenda, tanto do 
setor público quanto da iniciativa privada.

O Brasil, de fato, é reconhecido internacional-
mente por ser um dos países em que se encontram as 
reservas naturais mais ricas e abundantes do planeta. 
Entretanto, apenas muito lentamente temos conse-
guido mudar a imagem, há anos consolidada, de uma 
relação predatória com a natureza. Desenvolvimento 
urbano e industrial, para nós, historicamente, quase 
sempre significou a destruição das paisagens e dos 
recursos naturais.

As novas gerações, e um novo padrão de gestão 
pública, entretanto, não aceitam mais essa perspectiva 
e essas práticas. Um novo quadro vem se configurando, 
com iniciativas de sucesso e um olhar que, conside-
rando as disponibilidades finitas de recursos naturais, 
opta pela preservação e pela sustentabilidade.

No âmbito do Senado Federal, entendemos que 
há muito a fazer. Não apenas em nosso trabalho co-
tidiano, na formulação e no aperfeiçoamento de um 
aparato legal condizente com esses novos tempos, 
mas também no reconhecimento desse novo padrão 
de cidadania, que inclui a luta pela preservação do 
meio ambiente para as gerações futuras.

Nesse sentido, trazemos aos nossos pares a 
presente proposta de criação do Prêmio Mérito Am-
biental. O objetivo consiste, fundamentalmente, em 
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reconhecer e valorizar iniciativas relevantes na defesa 
do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. 
Dessa forma, entendemos ser possível atribuir maior 
visibilidade ao tema e fomentar sua discussão em di-
versas instâncias da sociedade.

Entendemos que o debate sobre a questão am-
biental precisa ser ampliado. Dessa forma, entidades 
da sociedade civil, de todo o País, serão chamadas a 
dar sua contribuição na identificação e na indicação de 
ações e projetos relacionados ao tema. Para proceder 
à seleção das iniciativas a serem premiadas, propo-
mos a criação de um Conselho do Prêmio Mérito Am-
biental, em que todos os partidos com representação 
nesta Casa terão assento. Propomos, também, que 
os indicados atendam às exigências previstas na Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, atuali-
zada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 
2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pares 
para a aprovação deste projeto de resolução. – Sena-
dor Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 
9º da Constituição Federal, casos de inele-
gibilidade, prazos de cessação, e determina 
outras providências

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010

Altera a Lei Complementar no 64, de 18 
de maio de 1990, que estabelece, de acordo 
com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, 
casos de inelegibilidade, prazos de cessação 
e determina outras providências, para incluir 
hipóteses de inelegibilidade que visam a prote-
ger a probidade administrativa e a moralidade 
no exercício do mandato.

....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte e Diretora)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2012 

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para criar o Fundo Republicano 
de Campanha e dispor sobre as doações e 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas 
para as campanhas eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes art. 
22-B a 22-F:

“Art. 22-B. As doações e contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas aos candidatos 
serão distribuídas da seguinte maneira:

I- um terço do montante doado perma-
necerá na conta de campanha do candidato 
que recebe a contribuição, e será administra-
do por ele ou por pessoas por ele designadas 
para esse fim;

II- outro terço será encaminhado para 
as contas mantidas pelo partido político a que 
pertence o candidato, para custeio de sua 
campanha comum; e

III- o terço restante será encaminhado 
ao Fundo Republicano de Campanha, para 
custeio da campanha de todos os candidatos 
registrados no pleito.

Parágrafo único. O candidato deverá, em 
até 48 horas após o recebimento da doação 
ou contribuição, encaminhar as parcelas de-
vidas ao partido e ao Fundo Republicano de 
Campanha.

Art. 22-C. O Fundo Republicano de Cam-
panha destina-se ao financiamento das cam-
panhas eleitorais e é constituído por:

I- um terço de todas as doações e con-
tribuições, de pessoas físicas e jurídicas, às 
campanhas eleitorais de candidatos, partidos 
políticos e coligações, nos termos do inciso 
III do art. 22-B;

II- doações de pessoas físicas e jurídicas 
a ele direcionadas;

III- dotações orçamentárias. 
Art. 22-D. Os recursos do Fundo Republi-

cano de Campanha serão divididos, de forma 
equitativa, entre todos os candidatos inscritos 
na eleição, na forma de regulamentação ela-
borada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 22-E. Os candidatos farão uso da 
parcela que lhes é devida no Fundo Republi-
cano de Campanha mediante o pagamento, 
por parte da administração do Fundo, de for-
necedores de bens e serviços utilizados na 
campanha eleitoral.

Art. 22-F. O descumprimento das normas 
constantes dos arts. 22-B a 22-E sujeita o can-
didato responsável à cassação do registro ou 
do diploma, observado o rito do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
no que couber.”
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Art. 2º Os arts. 23 e 81 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer 
doações em dinheiro ou estimáveis em di-
nheiro para campanhas eleitorais, obedecido 
o disposto nesta Lei, em especial o art. 22-B.

 .....................................................” (NR)
“Art. 81. As doações e contribuições de 

pessoas jurídicas para campanhas eleitorais 
poderão ser feitas a partir do registro dos co-
mitês financeiros dos partidos ou coligações, 
observado o disposto no art. 22-B.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A cada ano é debatida no Congresso Nacional 
uma proposta de reforma política. Malgrado as dife-
renças entre elas, todas coincidem em apontar duas 
questões como centrais no diagnóstico das mazelas 
do sistema, sobre as quais devem incidir, portanto, as 
sugestões de mudança: a regra eleitoral, em particu-
lar os efeitos da combinação entre voto proporcional 
e listas abertas, e o financiamento das campanhas.

Sobre esse último ponto, é preciso lembrar que 
a regra vigente, ao adotar limites de contribuição re-
lativos à renda de cada pessoa e ao faturamento de 
cada empresa, reproduz a desigualdade de renda no 
campo da política, campo no qual a influência eleitoral 
de cada cidadão deveria tender à relação de igualda-
de que impera no voto. Cabe assinalar também que 
o custo das eleições confere um poder excessivo ao 
poder econômico, estimula a prática do chamado caixa 
dois, além de ensejar barganhas entre financiadores 
e mandatários tidas como ilegítimas, mesmo quando 
legais, pela opinião pública. Esse conjunto de fatores 
termina por consagrar a desigualdade de condições de 
competição entre os candidatos nas eleições.

No entanto, a solução proposta com mais frequ-
ência, o financiamento público exclusivo de campanha, 
padece de falhas que podem acarretar consequências 
igualmente indesejáveis. O principal problema desta 
solução é o cerceamento da liberdade do cidadão de 
apoiar seus candidatos, inclusive com meios finan-
ceiros, restringindo os limites de sua participação no 
processo.

Essa a situação que motivou a formulação e apre-
sentação do presente projeto. Na sua eventual vigência, 
contribuições e doações de pessoas físicas e jurídi-
cas continuam a ser permitidas nos moldes atuais. A 

nova regra incide sobre a destinação dessas doações. 
Apenas um terço do montante doado permaneceria à 
disposição do candidato beneficiado. Outro terço iria 
às contas do partido, para financiar a campanha co-
mum, inclusive, por exemplo, a produção dos progra-
mas de rádio e televisão. O último terço, finalmente, 
iria abastecer o Fundo Republicano de Campanha, que 
ratearia seus recursos entre todos os candidatos re-
gistrados naquela eleição. Esses recursos, no entanto, 
não seriam repassados diretamente aos candidatos, 
mas pagariam suas despesas de campanha, contra 
documentos comprobatórios dos gastos.

Dessa maneira a desigualdade de condições de 
competição seria reduzida, as finanças partidárias se-
riam fortalecidas e o pagamento direto do Fundo aos 
fornecedores permitiria aprimorar os mecanismos de 
controle dos gastos e reduzir os desvios de recursos 
da campanha, procedimento objeto hoje de denúncias 
rotineiras.

Por essas razões peço o apoio de meus pares 
para o presente projeto de lei. – Senador Cristovam 
Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício 
do cargo de Presidente da República Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
....................................................................................

Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas 
Campanhas Eleitorais
....................................................................................

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os can-
didatos abrir conta bancária específica para registrar 
todo o movimento financeiro da campanha.

§ 1o Os bancos são obrigados a acatar, em até 3 
(três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer 
comitê financeiro ou candidato escolhido em convenção, 
sendo-lhes vedado condicioná-la à depósito mínimo e 
à cobrança de taxas e/ou outras despesas de manu-
tenção. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Mu-
nicípios onde não haja agência bancária, bem como 
aos casos de candidatura para Vereador em Municípios 
com menos de vinte mil eleitores.

§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamen-
tos de gastos eleitorais que não provenham da conta 
específica de que trata o caput deste artigo implicará 
a desaprovação da prestação de contas do partido ou 
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candidato; comprovado abuso de poder econômico, 
será cancelado o registro da candidatura ou cassado 
o diploma, se já houver sido outorgado. (Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006)

§ 4o Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral re-
meterá cópia de todo o processo ao Ministério Público 
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Com-
plementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006)

Art. 22-A. Candidatos e Comitês Financeiros estão 
obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1o Após o recebimento do pedido de registro da 
candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 
3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ. (In-
cluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2o Cumprido o disposto no § 1o deste artigo 
e no § 1o do art. 22, ficam os candidatos e comitês 
financeiros autorizados a promover a arrecadação 
de recursos financeiros e a realizar as despesas ne-
cessárias à campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º As doações e contribuições de que trata este 
artigo ficam limitadas:

I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos 
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;

II - no caso em que o candidato utilize recursos 
próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo 
seu partido, na forma desta Lei.

§ 2o Toda doação a candidato específico ou a 
partido deverá ser feita mediante recibo, em formulá-
rio impresso ou em formulário eletrônico, no caso de 
doação via internet, em que constem os dados do mo-
delo constante do Anexo, dispensada a assinatura do 
doador. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados 
neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa 
no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.

§ 4o As doações de recursos financeiros somente 
poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 
22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)

I - cheques cruzados e nominais ou transferência 
eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

II - depósitos em espécie devidamente identifica-
dos até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, 
partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o 
uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos se-
guintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para 
cada doação realizada. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

§ 5o Ficam vedadas quaisquer doações em di-
nheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qual-
quer espécie feitas por candidato, entre o registro e a 
eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. (Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006)

§ 6o Na hipótese de doações realizadas por meio 
da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador 
sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coli-
gações não ensejarão a responsabilidade destes nem 
a rejeição de suas contas eleitorais. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

§ 7o O limite previsto no inciso I do § 1o não se 
aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à uti-
lização de bens móveis ou imóveis de propriedade do 
doador, desde que o valor da doação não ultrapasse 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

Disposições Transitórias
....................................................................................

Art. 81. As doações e contribuições de pessoas 
jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas 
a partir do registro dos comitês financeiros dos parti-
dos ou coligações.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este 
artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento 
bruto do ano anterior à eleição.

§ 2º A doação de quantia acima do limite fixado 
neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento 
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em 
excesso.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo an-
terior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado 
no § 1º estará sujeita à proibição de participar de lici-
tações públicas e de celebrar contratos com o Poder 
Público pelo período de cinco anos, por determinação 
da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja asse-
gurada ampla defesa.

§ 4o As representações propostas objetivando a 
aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o obser-
varão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar 
no 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso 
contra as decisões proferidas com base neste artigo 
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
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do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos; e de Constituição, Cidadania e Justiça, 
cabendo à última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 141, DE 2012

Veda o segredo de justiça nos pro-
cedimentos investigatórios e processuais 
em que agente público seja investigado ou 
acusado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos procedimentos investigatórios e pro-

cessuais em que agente público seja investigado ou 
acusado é vedado o segredo de justiça, não poden-
do ser omitido ou sonegado do conhecimento público 
qualquer meio de prova que já tenha sido formalmente 
incorporado aos autos.

Art. 2º Excetuam-se da vedação prevista no art. 
1º as diligências ainda não concluídas.

§ 1º Uma vez concluída a diligência, os 
meios de prova colhidos devem ser imediata-
mente incorporados aos autos do procedimento 
investigatório ou processual, conforme o caso.

§ 2º O descumprimento do disposto no 
§ 1º caracteriza crime de sonegação de infor-
mação, punível com pena de um a quatro anos 
de detenção e multa.

Art. 3º Quem tornar pública ou contribuir para 
tornar pública a realização de diligência não concluída 
comete o crime tipificado no art. 153, § 1º-A, do Código 
Penal, ficando sujeito à respectiva pena.

Art. 4º O indiciamento nos crimes previstos no § 
2º do art. 2º e no art. 3º ocorrerá sem prejuízo da res-
ponsabilidade civil e administrativa, ficando o respon-
sável, se servidor público, sujeito à pena de demissão.

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica aos 
procedimentos investigatórios e processuais referen-
tes ao direito de família e ao direito das sucessões.

Art. 6º Para os fins desta Lei é considerado agen-
te público todo aquele que exerce, ainda que transi-
toriamente e sem remuneração, por eleição, nomea-
ção, designação, contratação ou qualquer forma de 
investidura ou vínculo, mandato ou cargo, emprego ou 
função, na Administração direta ou indireta, inclusive 
autárquica e fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, bem como em empresa pública ou incorporada 
ao patrimônio público ou em entidade para cuja cria-
ção ou custeio o Erário haja participado ou participe 

com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se aos procedimentos investi-
gatórios e processuais em curso.

Justificação

A proposição que ora submetemos à consideração 
dos ilustres colegas tem o objetivo de estabelecer o 
fim do chamado segredo de justiça nos procedimentos 
investigatórios e processuais em que agente público 
seja investigado ou acusado. 

Primeiro, porque entendemos que não deve caber 
segredo de justiça em investigações nas quais estão 
envolvidos agentes públicos.

O art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, es-
tabelece que a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem.

Portanto, como vemos, a regra geral estabele-
cida na Constituição Federal é a da publicidade dos 
atos processuais, sendo que tal regra apenas pode ser 
restringida mediante lei e só quando assim exigirem a 
defesa da intimidade ou o interesse social.

Esse mandamento é inédito em nossa história 
constitucional. Até a Constituição de 1988 a matéria 
estava disciplinada apenas na legislação infraconsti-
tucional. Assim, o art. 20 do Código de Processo Pe-
nal de 1941 estatui que a autoridade assegurará, no 
inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse social e o art. 155 do Código 
de Processo Civil de 1973 estatui que os atos proces-
suais são públicos, correndo em segredo de justiça 
aqueles em que o exigir o interesse público e os que 
dizem respeito a direito a casamento, filiação e outras 
matérias do direito de família.

Conforme entendemos o dispositivo constitucional 
em questão, a lei deve regular expressamente os casos 
em que deve haver o segredo de justiça, que não está 
mais sujeito à discricionariedade da autoridade judicial.

Consoante a lição da melhor doutrina, com a 
constitucionalização da matéria passou-se a ter uma 
reserva constitucional de lei. A regra é a publicidade 
e só a lei formal e apenas com fundamento nas duas 
exceções constitucionais expressas no inciso LX do 
art. 5º a publicidade pode ser restringida.

A propósito, cumpre também fazer referência ao 
art. 37, caput, também da Constituição Federal, que 
consagra como um dos princípios que devem ser obe-
decidos pela administração pública de qualquer dos 
Poderes o princípio da publicidade.

Com base nesse princípio, o Supremo Tribunal 
Federal já decidiu que – exatamente em matéria de pro-
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cedimento investigatório – estando em jogo valores, 
há de ser observado o coletivo em detrimento, até 
mesmo, do individual (HC 102.819, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 5-4-2011, Primeira Turma, DJE 
de 30-5-2011).

Cabe, ainda, recordar que a Reforma do Judiciá-
rio, levada a efeito pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004, destacou a prevalência do interesse público 
à informação sobre o direito à intimidade em matéria 
processual, ao dar nova redação ao inciso IX do art. 
93 da Constituição Federal.

Com efeito, o texto original do dispositivo em ques-
tão estabelecia que todos os julgamentos dos órgãos 
do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas 
todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a 
lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, 
em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes.

O novo texto, com a redação da Emenda nº 45, 
manteve a primeira parte da redação original, mas 
alterou a segunda parte para estipular que a lei pode 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimi-
dade do interessado não prejudique o interesse 
público à informação.

Desse modo, parece-nos certo que se o interes-
sado for agente público, deve prevalecer o interesse 
público à informação, e a própria jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal tem dado respaldo a esse 
entendimento, conforme visto acima.

Acresce que quem abraça o serviço público tem 
mais dever de prestar contas de suas atividades do que 
os demais cidadãos, que não são agentes públicos.

Outro motivo que nos subsidia na presente pro-
posta é a constatação de que o segredo de justiça 
tem sido ineficaz quanto ao seu objetivo, quando a 
investigação recai sobre agentes públicos pois o que 
temos observado é o vazamento de informações que 
supostamente deveriam ficar sob sigilo. Vale dizer, o 
segredo de justiça não é observado, antes é sistema-
ticamente desmoralizado quando o alvo da investiga-
ção é agente público. 

Desse modo, ao invés de ter a sua intimidade e 
a presunção de inocência protegidas pelo segredo de 
justiça o agente público passa a ser alvo de toda uma 
sorte de especulações e acusações fundadas naquilo 
que se tem chamado de “vazamento seletivo”, median-
te o qual são repassados para terceiros informações 
incompletas, truncadas, parciais, em total detrimento 
do interesse social e da isonomia que devem pautar 
a justiça.

A propósito, cabe recordar que o julgamento 
público se inclui entre as conquistas democráticas da 
Revolução Francesa de 1789. Anteriormente, quando 
vigorava o chamado Ancien Régime prevaleciam os 
juízos penais secretos e inquisitoriais característicos 
do Direito Canônico.

Àquela época tornaram-se famosas as palavras 
do grande tribuno Mirabeau, perante a Assembléia 
Constituinte:

Dai-me qualquer juiz: parcial, corrupto, até meu 
inimigo; pouco importa, desde que ele só possa agir 
em face do público.

Ora, o “vazamento seletivo”, a manipulação de 
informações truncadas, em detrimento da transparência 
da publicidade nos faz reviver o período obscurantista 
pré-revolução francesa, quando não era de conheci-
mento das informações contidas nos autos das inves-
tigações e dos processos judiciais.

Ainda sob a importância da publicidade nos pro-
cessos cabe trazer à lembrança a Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem, aprovada pela ONU em 
1948, que dispõe, no seu art. 10: Todo homem tem 
direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e 
imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal 
contra ele.

Ademais, não podemos esquecer que o próprio 
avanço da tecnologia da informação tem questionado 
na prática o segredo de justiça, pois existe hoje toda 
uma sorte de aparelhos eletrônicos que têm se sobre-
posto ao sigilo das informações, em todos os campos 
da atuação humana.

Por todas essas razões é que estamos propondo 
que nos procedimentos investigatórios e processuais 
em que agente público seja investigado ou acusado é 
vedado o segredo de justiça, não podendo ser omitido 
ou sonegado do conhecimento público qualquer meio 
de prova que já tenha sido formalmente incorporado 
aos autos.

Obviamente, a publicidade que pretendemos não 
pode ser estendida às diligências ainda não concluí-
das, sob pena de inviabilizar a investigação. Mas uma 
vez concluída a diligência, os meios de prova colhidos 
devem ser imediatamente incorporados aos autos do 
procedimento investigatório ou processual.

Para inibir o retardamento de tal incorporação 
estamos também propondo que o descumprimento da 
regra acima referida caracteriza crime de sonegação 
de informação, punível com pena de um a quatro anos 
de detenção e multa.

Por outro lado, igualmente estamos tipificando 
como crime a prática de tornar pública ou contribuir 
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para tornar pública a realização de diligência não con-
cluída, também para inibir a ação dos que pretendem 
fazer tráfico ilícito de informações em prejuízo das in-
vestigações.

Além disso, estamos excluindo da regra da publi-
cidade ora proposta os procedimentos investigatórios e 
processuais referentes ao direito de família e ao direi-
to das sucessões, por dizerem respeito à vida privada 
dos agentes públicos, que deve ser reguardada, como 
a de todos os cidadãos.

Em face da relevância da matéria, solicitamos o 
apoio dos nobres colegas para o aperfeiçoamento e 
ulterior aprovação do projeto de lei que ora submete-
mos a esta Casa. – Senador João Capiberibe.

LEGISLAÇÃO CITADA

Código Penal

....................................................................................

Seção IV 
Dos Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos

Divulgação de segredo
Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, con-

teúdo de documento particular ou de correspondência 
confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja 
divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º Somente se procede mediante representa-

ção. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, 
de 2000)

§ 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações 
sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, con-
tidas ou não nos sistemas de informações ou banco 
de dados da Administração Pública: (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000)

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2o Quando resultar prejuízo para a Administra-
ção Pública, a ação penal será incondicionada. (Inclu-
ído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Constituição Federal 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E CO-
LETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos 
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem;

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supre-
mo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Ma-
gistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes 
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos 
nos quais a preservação do direito à intimidade do in-
teressado no sigilo não prejudique o interesse público 
à informação; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)

Código de Processo Penal

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o 
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da sociedade.

Código de Processo Civil

Art. 155. Os atos processuais são públicos. Cor-
rem, todavia, em segredo de justiça os processos:

I - em que o exigir o interesse público;
Il - que dizem respeito a casamento, filiação, se-

paração dos cônjuges, conversão desta em divórcio, 
alimentos e guarda de menores. (Redação dada pela 
Lei nº 6.515, de 26.12.1977)

Parágrafo único. O direito de consultar os autos 
e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes 
e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar 
interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do 
dispositivo da sentença, bem como de inventário e 
partilha resultante do desquite.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 142, DE 2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reserva de vagas para advogados em es-
tacionamentos de órgãos e entidades pú-
blicas federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurada a reserva de trinta (30%) 

das vagas em estacionamentos de órgãos e entidades 
públicas federais dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário para advogados.
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Art. 2º Considera-se advogado, para os fins da 
presente Lei, a pessoa inscrita na Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), nos termos dos arts. 8º e 10 
da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

Art. 3º As vagas em estacionamentos reservadas 
nos termos desta lei deverão apresentar indicação 
sobre a finalidade e condições para a sua utilização.

Art. 4º Os veículos estacionados nas vagas re-
servadas a advogados de que trata esta Lei deverão 
exibir credencial emitida pela OAB sobre o painel do 
veículo ou em local visível para efeito de fiscalização.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O artigo 133 da Constituição Federal reconhece 
e determina que o advogado é indispensável à ad-
ministração da justiça. Por sua vez, o § 1º do art. 2º 
do Estatuto da OAB, aprovado pela Lei nº 8.906, de 
1994, assevera que o advogado presta serviço público 
e exerce função social.

Tamanha é a relevância do advogado na garan-
tia da prestação jurisdicional que o Estatuto da OAB 
lhe assegura uma série de direitos, tais como o livre 
acesso em salas de sessões dos tribunais, em salas e 
dependências de secretárias, cartórios, ofícios de jus-
tiça, serviços notariais, delegacias, prisões, bem como 
em qualquer local onde funcione repartição judicial ou 
outro serviço público onde deva praticar ato ou colher 
prova ou informação útil ao exercício de sua profissão, 
dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido (art. 
7º, VI). O livre acesso estende-se, ainda, a qualquer 
órgão do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou da 
Administração Pública em geral, com o fim de examinar 
autos de processos não sujeitos a sigilo (art. 7º, XIII).

Sabemos, todavia, que nos dias atuais, a grande 
dificuldade para se encontrar vagas de estacionamento 
em tribunais, fóruns e demais órgãos e entidades pú-
blicas, ainda que não impeça o exercício da advocacia, 
tem sido um grande entrave ao livre acesso desses 
profissionais a órgãos e entidades públicas. A ausên-
cia de reserva de vagas para advogados em prédios 
públicos acarreta atrasos, impossibilidade de compa-
recimento a audiências e reuniões, perda de prazos 
e outros problemas que configuram grave obstáculo à 
atuação eficiente no âmbito da Administração Pública.

Com o objetivo de reduzir esses transtornos e 
contribuir para o exercício adequado e tempestivo da 
advocacia, bem como para a realização de justiça, 
apresentamos o projeto em tela, que visa a assegu-
rar a reserva de trinta por cento (30%) das vagas dos 
estacionamentos de órgãos e entidades públicas fede-

rais a advogados inscritos na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto. – Senador Gim Argello.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994.

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

CAPÍTULO III 
Da Inscrição

Art. 8º Para inscrição como advogado é neces-
sário:

I - capacidade civil;
II - diploma ou certidão de graduação em direito, 

obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada 
e credenciada;

III - título de eleitor e quitação do serviço militar, 
se brasileiro;

IV - aprovação em Exame de Ordem;
V - não exercer atividade incompatível com a 

advocacia;
VI - idoneidade moral;
VII - prestar compromisso perante o conselho.
§ 1º O Exame da Ordem é regulamentado em 

provimento do Conselho Federal da OAB.
§ 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando não 

graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do tí-
tulo de graduação, obtido em instituição estrangeira, 
devidamente revalidado, além de atender aos demais 
requisitos previstos neste artigo.

§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer 
pessoa, deve ser declarada mediante decisão que 
obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os 
membros do conselho competente, em procedimento 
que observe os termos do processo disciplinar.

§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral 
aquele que tiver sido condenado por crime infamante, 
salvo reabilitação judicial.

Art. 9º Para inscrição como estagiário é neces-
sário:

I - preencher os requisitos mencionados nos in-
cisos I, III, V, VI e VII do art. 8º;

II - ter sido admitido em estágio profissional de 
advocacia.

§ 1º O estágio profissional de advocacia, com 
duração de dois anos, realizado nos últimos anos do 
curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas ins-
tituições de ensino superior pelos Conselhos da OAB, 
ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advo-
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cacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o es-
tudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina.

§ 2º A inscrição do estagiário é feita no Conse-
lho Seccional em cujo território se localize seu curso 
jurídico.

§ 3º O aluno de curso jurídico que exerça ativi-
dade incompatível com a advocacia pode freqüentar 
o estágio ministrado pela respectiva instituição de en-
sino superior, para fins de aprendizagem, vedada a 
inscrição na OAB.

§ 4º O estágio profissional poderá ser cumprido 
por bacharel em Direito que queira se inscrever na 
Ordem.

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser 
feita no Conselho Seccional em cujo território pretende 
estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do 
regulamento geral.

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede 
principal da atividade de advocacia, prevalecendo, 
na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promo-
ver a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais 
em cujos territórios passar a exercer habitualmente a 
profissão considerando-se habitualidade a intervenção 
judicial que exceder de cinco causas por ano.

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio 
profissional para outra unidade federativa, deve o ad-
vogado requerer a transferência de sua inscrição para 
o Conselho Seccional correspondente.

§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o 
pedido de transferência ou de inscrição suplementar, 
ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na ins-
crição principal, contra ela representando ao Conse-
lho Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Neste momento, passamos a palavra ao Sena-
dor Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros e brasi-
leiras, o Brasil de hoje passa por momentos difíceis. 
No Brasil de hoje, a toda hora, todos os dias, fala-se 
de corrupção. Quem poderia imaginar, tempos atrás, 
que, hoje, o Brasil seria uma Pátria tão contaminada 
de corruptos? Por semanas, por meses, por dias, as 
televisões e rádios só falam nisso.

Meu caro Paim, quando mais jovem, tive a opor-
tunidade de observar os movimentos do Partido dos 
Trabalhadores em carreatas, em passeatas. Vi os ca-
ras-pintadas no combate à corrupção nas ruas deste 
País. Ainda assisti, neste mesmo microfone, nesta 
mesma tribuna, a Senadores petistas aqui combaterem 
a corrupção. Ouvi, na Câmara, discursos inflamados 
numa época em que a corrupção não chegava a um 
terço do que é hoje. Vi movimentos contra a corrup-
ção, cheguei a ver os caras-pintadas combatendo nas 
ruas a corrupção.

E, hoje, o que se vê? Veem-se passeatas e car-
reatas? Veem-se caras-pintadas combatendo a corrup-
ção e clamando por um Brasil melhor? Não se vê isso.

Será que, hoje, nesta Pátria, falta patriotismo? 
Será que o patriotismo acabou? Será que o brasileiro 
cansou de ouvir falar em corrupção? Será que o bra-
sileiro cansou de ver todos os meses o seu dinheiro 
ser jogado no ralo? O dinheiro que a corrupção leva é 
seu, é de você que paga imposto!

Vi o Governo brasileiro petista começar a es-
conder a corrupção. Quem lançou o primeiro germe 
dessa corrupção foi o Waldomiro, no Governo Lula. 
E a corrupção se espalhou sem freio. Vi Lula dizer: 
“Não vi nada. Estava próximo ao meu gabinete, mas 
também não vi”. Eu o vi começar a criar planos para 
pelo menos o Governo não ser abatido pela corrupção. 
Lançou vários planos copiados do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, como o Bolsa Família.

Posteriormente, Lula lançou o PAC. Chegou a 
Dilma, a quem ele disse: “Olha, Dilma, você vai ser a 
mãe do PAC”. E Dilma, então, daí para frente, ficou co-
nhecida como a “mãe do PAC”. Mal sabia ela que esse 
PAC não saía do papel. Já faz quatro anos que o PAC 
foi lançado, mas ainda não se completou um terço do 
que prometeram à população brasileira.

O PAC, sem a Dilma perceber, procurou uma par-
ceira para se casar. Acabou encontrando uma parcei-
ra, meu grande Senador Paulo Paim, e se casou com 
essa parceira. Parece novela mexicana, mas é a grande 
realidade. O brasileiro está aí para dizer que estou fa-
lando a verdade nesta tribuna. O PAC encontrou uma 
senhorita rica, simpática e muito esperta, chamada 
Delta. Casaram-se os dois, o PAC e a Delta, e a Del-
ta, nora da Dilma, começou a roubar o PAC. Mal sabia 
esse rapaz, mal sabia esse rapaz, o PAC, que se tinha 
casado com uma menina muito saçariqueira, com uma 
menina rica, mas saçariqueira, que roubou o País intei-
ro à vista do marido e da mãe, principalmente à vista 
da mãe do PAC, que, agora, sem saber o que fazer, 
diz o seguinte: “Já que minha nora roubou tanto este 
País, vou agora ver quem foi que roubou para punir”.
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Ora, Presidenta, Vossa Excelência já sabia! Eu 
mesmo, desta tribuna, Presidenta, por várias vezes, 
denunciei o Dnit! E sou o Senador da República mais 
distante desse casamento com a Delta! Vossa Exce-
lência, mãe do PAC, próxima de seu filho e de sua 
nora, como é que não viu tanta roubalheira neste País?

Brasileiros, essa atitude que a Presidenta diz que 
vai tomar agora já era para ter sido tomada há muito 
tempo, antes que vocês, brasileiros, fossem lesados 
e roubados por esse bando de ladrões petistas que 
se instalaram neste Governo e que, há muito tempo, 
vêm roubando esta Nação, que, há muito tempo, vem 
roubando o dinheiro que é seu!

Perdemos a liberdade, perdemos o direito de 
questionar o nosso dinheiro, perdemos a liberdade nes-
te País. Os brasileiros perderam o patriotismo, não vão 
mais às ruas, Senador. E a liberdade se foi, Senador 
Paim. “Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!”

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Esse foi o Senador Mário Couto, que falou como Líder.
Como primeira oradora inscrita, tem a palavra a 

Senadora Ana Amélia.
Em seguida, falará o Senador Requião.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Paulo Paim; Senador Roberto Requião, obri-
gada pela deferência hoje, na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que V. Exª preside, ao reconhecer 
o importante papel que as universidades comunitárias 
representam, especialmente na região Sul do País; caro 
Deputado Fernando Marroni, que está acompanhan-
do a comitiva da Fenadoce; Srªs e Srs. Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, enquanto a CPI do Cachoeira analisa 
documentos e tenta impor um ritmo aos trabalhos de 
investigação, eu gostaria de colocar hoje neste plená-
rio um outro tipo de trabalho e de esforço, quase uma 
força-tarefa que alguns parlamentares estão realizando 
longe dos holofotes da CPI, mas, acredito, igualmente 
importante, no trabalho de erradicação da corrupção 
em nosso País, tema que também o Senador Mário 
Couto abordou agora há pouco.

Um dos ralos mais comuns do dinheiro da cor-
rupção está nos contratos de empresas com o Gover-
no, sejam empresas construtoras ou prestadoras de 
serviços. Quando uma irregularidade é encontrada, 
ocupam as primeiras páginas dos jornais, mas muito 
pouco pode ser feito para encontrar os verdadeiros 
culpados ou punir as empresas que pagam ágios para 
ganharem licitações públicas, ou que superfaturam 
essas mesmas obras, acusações essas feitas hoje à 

construtora Delta, que domina o contrato do Programa 
de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.

Isso já se tornou comum em nosso País, e, apesar 
de a imprensa denunciar, ano após ano, muito pouco 
tem sido feito, Senador Roberto Requião. 

Vejam a situação das obras dos estádios para 
a Copa do Mundo da Fifa, em 2014. A Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) garantiu que o Brasil não 
iria gastar mais do que R$2,1 bilhões na construção e 
reforma dos estádios para esse evento esportivo mun-
dial. Até agora, senhoras e senhores, já foram gastos 
R$6,9 bilhões, ou seja, três vezes mais do que o pre-
visto originalmente.

A desculpa para a gastança do dinheiro público 
– porque, é claro, apesar de não se tratar de estádios 
públicos, são financiados com o dinheiro do BNDES, 
fazendo com que, dessa forma, o dinheiro público 
também esteja envolvido nessas obras –, é de que os 
projetos, a cada dia, sofrem alterações e atrasos que 
não estavam previstos. 

O mutirão parlamentar contra esse tipo de corrup-
ção está acontecendo da seguinte forma: no final deste 
mês de maio, a Câmara dos Deputados deve votar o 
Projeto de Lei nº 6.826, de 2010, chamado de Lei An-
ticorrupção. Essa proposta do então Presidente Lula 
prevê a punição administrativa e civil das empresas e 
dos diretores respectivos que praticarem atos ilícitos 
contra a Administração Pública. E nos perguntamos: 
não punem essas empresas hoje?

Não, senhoras e senhores. Hoje, a empresa em-
purra a responsabilidade para o funcionário que ne-
gociou o contrato e fica fora das punições. Estamos 
vendo isso agora, no caso da Delta.

Outra proposta – esta do Senador Vital do Rêgo 
– torna obrigatória a elaboração de projeto executivo 
antes da abertura de licitações. E novamente vem a 
pergunta: mas o projeto não é exigido hoje?

Não, senhoras e senhores. Hoje, para entrar numa 
licitação de contratação de obras e serviços de enge-
nharia, a empresa pode oferecer um projeto básico, 
simples. Isso é insatisfatório, é insuficiente, porque, de-
pois, as empresas aumentam o valor da obra, alegando 
mudanças nesses projetos, que se tornam obsoletos. 

A Senadora Vanessa Grazziotin vai mais além: 
cria, em um projeto de lei, a Ficha Limpa da Licitação, 
ou seja, empresas que estiverem inadimplentes ou que 
foram punidas por irregularidades em contratos públi-
cos não podem participar de novas licitações.

Na próxima quinta-feira, a Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura vota o Projeto de Lei do Senado 
nº 25, de 2012, de minha autoria, que estabelece um 
limite máximo de 25% de acréscimo ao valor inicial 
atualizado do contrato de obras, serviços e compras.
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Hoje, senhoras e senhores, o art. 65, da Lei nº 
8.666, de 1993, admite que os contratos sejam rea-
justados em até 50%, claro, no caso de reformas. E 
esse aumento tem sido usado de forma irresponsável 
e em prejuízo da Administração, do melhor interesse 
público e dos cofres da União. 

A Lei de Licitações, da forma como está em vigor, 
praticamente acaba legalizando um superfaturamento, 
ao admitir reajustes que são abusivos: 50%, no caso 
das reformas, como já falei.

A aprovação desse meu projeto, que já tem o 
voto favorável do Relator, Senador Valdir Raupp, na 
Comissão de Infraestrutura, vai exigir uma nova atitude 
aos dois personagens do processo licitatório. Primeiro, 
do gestor público, que vai elaborar melhor o edital de 
licitação e trabalhar de forma detalhada no orçamento 
dos serviços que serão contratados; depois, o contrata-
do, as empresas de serviços e engenharia certamente 
vão trabalhar mais nos projetos para prever mudanças 
antes do início da obra, já que, depois de assinado o 
contrato, terão margem de reajuste menor, ou seja, não 
poderão alegar mudanças de última hora para super-
faturar os serviços, prática a que estamos assistindo 
nos contratos da Copa do Mundo.

Espero que essas propostas ganhem apoio e fô-
lego da maioria dos Senadores e também dos Deputa-
dos e que, nos próximos anos, depois de assistirmos 
aos jogos da Copa em novos estádios – certamente 
os mais caros do mundo –, possamos, sim, vibrar, 
não com uma eventual vitória do Brasil no estádio, 
mas vibrar, sim, com a punição dos responsáveis por 
superfaturamentos em contratos públicos e, sobretu-
do, celebrar uma legislação que dificulte a corrupção.

Corrupção existe nos Estados Unidos, corrupção 
existe na França, corrupção existe na Alemanha, no 
Japão. A diferença, Presidente Paulo Paim, é que es-
ses países têm uma legislação avançada no combate 
aos atos ilícitos e punem com rigor os responsáveis. 
O que precisamos é atualizar nossas leis e criar uma 
cultura de eficiência e transparência no serviço público. 
Fora disso, não há salvação.

Essas são as minhas considerações sobre esse 
tema relevante, já que não participo da CPI nem do 
Conselho de Ética. Por isso, a manifestação em torno 
desse tema, que parece ser a lição principal de dever 
de casa que devemos fazer todos nós Deputados e 
Senadores.

Queria, ao finalizar, Senador Paulo Paim – o se-
nhor que é comprometido com as questões trabalhistas 
–, dizer que recebi hoje a visita, em meu gabinete, do 
Sr. José Ricardo da Costa e Silva, Diretor de Relações 
Externas do Sindicato Nacional dos Funcionários do 
Banco Central, Regional Brasília – DF.

Na verdade, tenho me empenhado muito junto 
à direção do Banco Central e à própria Ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior, porque a validade do 
concurso público de analista para o Banco Central 
encerra-se no dia 24 de junho, e existem 175 jovens 
analistas que passaram, foram aprovados e aguardam 
a contratação definitiva junto ao Banco Central. Desses 
175, 60 já foram solicitados pela direção. Então, faço 
novamente, desta tribuna, um apelo ao Presidente Ale-
xandre Tombini, que tem sido muito sensível, porque 
ele sabe. E a não contratação desses funcionários o 
que acarreta? A falta desses servidores está sobre-
carregando o quadro atual do Banco Central, cujos 
funcionários não têm tempo sequer para fazer uma 
especialização na própria área em que trabalham no 
Banco Central. E é bom lembrar que esses analistas 
precisam se submeter a um treinamento um pouco de-
morado até o início das atividades propriamente ditas, 
após o contrato com o Banco Central.

Então, faço esse apelo e tenho certeza de que 
conto também com a participação de V. Exª nessa 
demanda do Sindicato Nacional dos Funcionários do 
Banco Central do Brasil no apelo ao Presidente Ale-
xandre Tombini e também à Ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia pelo seu pro-
nunciamento.

Agora, passo a palavra ao Senador Roberto Re-
quião por permuta realizada por este Senador e, em 
seguida, ao Senador Jorge Viana.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Paim, quero fazer algumas considerações 
sobre a guerra fiscal, que tem dificultado o desenvol-
vimento do País.

Em primeiro lugar, Senador, quero deixar claro 
que votei a favor da Resolução nº 72, que pretende 
acabar com a guerra fiscal dos portos. Mas votei no 
sentido de manifestar o meu apoio a qualquer medi-
da que pretenda pôr fim a esta disputa entre Estados 
e mostrar, com clareza, a minha contrariedade a uma 
disputa que prejudica o Brasil e empregos e trabalha-
dores brasileiros.

No entanto, encomendei à minha assessoria um 
trabalho mais completo sobre isso, que foi redigido pelo 
tributarista Heron Arzua em parceria com o economista 
Maurílio Schmitt, que pretende com clareza verificar 
as origens desse problema todo. 

Essa guerra fiscal é responsabilidade dos Esta-
dos brasileiros? Como ela surgiu? Vamos ao texto por 
mim encomendado, que leva o nome, Senador Paim, 
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de “Guerra Fiscal. Texto e contexto”. Nós precisamos 
estabelecer com clareza o contexto que deu início à 
guerra fiscal no Brasil.

“A Constituição Federal (a “Constituição 
Cidadã”, na expressão de Ulysses Guimarães, 
ao promulgá-la em 1988), promoveu repartição 
das rendas tributárias em maior volume para 
Estados e Municípios, deixando, todavia, um 
cheque em branco para a União reconquistar 
sua participação no sistema tributário, mediante 
a invocação uma palavra mágica: “contribuições 
sociais” [duas palavras mágicas, na verdade].

Como essas contribuições [Senador 
Paim] não são partilhadas com Estados e Mu-
nicípios, a União foi progressivamente aboca-
nhando parcelas de renda a esse título (PIS, 
Cofins, Csll). 

Logo, a “guerra fiscal”, como substrato da 
recomposição do poder político definido pelo 
maior volume de recursos tributários contido 
no respectivo erário, já se iniciara tão logo a 
“Carta Cidadã” saiu às ruas (Tão apenas para 
registro, a nossa Constituição de 1988 recebeu, 
até março de 2012, 70 emendas).

Até 1996, os Estados tinham, como uma 
de suas fontes de receita tributária, a derivada 
da competência de exigir o ICMS sobre pro-
dutos primários e semielaborados exportados.

Com o advento da Lei Kandir, em de se-
tembro de 1996, essa fonte secou.” 

E abro aqui um destaque para relembrar que, 
neste plenário, a Lei Kandir recebeu apenas um voto 
contrário, que foi o voto deste Senador que ora ocupa 
a tribuna. O meu foi, isoladamente, o único voto contrá-
rio à Lei Kandir, que iniciou o processo de valorização 
da primarização da econômica brasileira. 

“Embora a União assumira o dever legal 
de ressarcir os Estados das perdas dessa re-
ceita advinda das atividades de exportação, a 
partir de 2005, ela reduziu significativamente 
a consignação nos orçamentos federais dos 
valores a serem repassados. Os Estados, a 
seu turno, foram deixando de devolver para as 
empresas exportadoras, ao tempo e à hora, os 
créditos de ICMS por elas acumulados.

A União passou, sistematicamente, a 
ampliar suas receitas tributárias mediante a in-
cidência de contribuições sociais [notadamen-
te] (PIS e Cofins) sobre produção e consumo, 
bases econômicas clássicas de percussão do 
ICMS. E mais: instituiu, também, a cobrança 
de PIS e Cofins nas importações. (As contri-

buições sociais representam receita exclusi-
va da União não partilháveis com Estados e 
Municípios.) 

Não é de estranhar, portanto [Senador 
Paim], que, à míngua de um programa harmô-
nico e articulado entre União, Estados e Muni-
cípios para extrair recursos da sociedade pela 
via dos tributos se gerou um ambiente propício 
à estimulação, à disputa por receita pública. 

Cada Estado, assumindo sua condição de 
ente subnacional, tratou, autonomamente, de 
manejar instrumentos próprios para incentivar 
o florescimento e a expansão de negócios em 
seu respectivo território, mediante a concessão 
de benefícios fiscais os mais variados, mesmo 
à revelia do Confaz. 

Esse panorama foi sendo desenhado ao 
longo dos anos e o arcabouço legal para im-
plementar a dita “guerra fiscal” foi erigido em 
um contexto de forte expansão da carga tribu-
tária brasileira como proporção do PIB (hoje, 
Senador Paim, em torno de 36%). 

Diante disso, também é perfeitamente ad-
missível entender-se que os benefícios fiscais 
concedidos pelos entes tributantes (União, Es-
tados e Municípios) representam tão somente 
um eufemismo justificador da atenuação de 
ônus tão elevado para um país como o nosso 
em desenvolvimento.

Tenho em conta que as relações entre 
Estado e cidadão devem se pautar pelos prin-
cípios da segurança jurídica e da boa-fé, outro 
valor – o da moralidade pública – há de impor a 
convalidação de todos os procedimentos, todos 
os atos praticados pelo cidadão ([normalmente 
chamado de] contribuinte), ao ser proclamada 
a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de de-
terminado preceito que contemple minoração 
da carga tributária por via de incentivos fiscais, 
ora aqui tidos aqueles concedidos pelos Es-
tados sem arrimo em deliberação do Confaz. 

Infere-se dessas considerações que a 
ausência de uma política estratégica para a 
Nação prosperar economicamente, as órbi-
tas subnacionais de poder político (Estados e 
Municípios) continuarão a erigir, por iniciativa 
própria, ferramentas para talhar, balizar os seus 
respectivos programas de desenvolvimento.

A título ilustrativo, o Projeto de Resolu-
ção do Senado nº 72, de 2011, no qual eu vo-
tei favoravelmente, recentemente aprovado e 
propalado como marco de extinção da “guerra 
fiscal” dos portos, logo receberá reação dos 
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Estados atingidos (1) mediante medidas judi-
ciais por ofensa ao art. 152 da Constituição 
de 1988 e ao processo legislativo – que, para 
o caso, requereria lei complementar, segundo 
os expertos [especialistas em Direito Constitu-
cional]; e (2) mediante a construção de benefí-
cios alternativos no âmbito de seus territórios 
que compensem, parcial ou integralmente, o 
tratamento tributário praticado até o advento 
da dita Resolução.

Providência similar, com engenho e arte, 
há de ser adotada pelos administradores pú-
blicos dos entes subnacionais – informa-nos a 
evolução histórica dessa seara – sempre que 
ocorrer a retirada de algum incentivo fiscal do 
mundo jurídico.

Tudo assim considerado, é necessário 
concluir que, no Brasil, ainda viceja elevada 
instabilidade no campo tributário a impor emba-
raços à planificação segura e sem sobressalto 
dos negócios. É que o sistema de tributação 
brasileiro foi modelado de sorte a extrair re-
cursos da sociedade preponderantemente pela 
via de incidência dos denominados tributos 
“indiretos” que se incrustam nos preços dos 
bens e dos serviços. (Mais de 75% da receita 
tributária da União, Estados e Municípios, são 
levadas aos erários pelas pessoas jurídicas. 
Percebe-se, de conseguinte, que os nossos 
governantes aprenderam muito bem as lições 
do Ministro das Finanças do Rei Luís XIV, Jean-
-Baptist Colbert (século XVII), segundo o qual 
“a arte da tributação consiste em arrancar o 
máximo de penas de um ganso com o mínimo 
de grasnidos”. As empresas, entes abstratos, 
não foram dotadas do poder de grasnir, embora 
lhes sejam arrancadas tantas penas.”

Estou chamando a atenção do Plenário deste Se-
nado porque, na verdade, estamos com a Resolução 
nº 72, a qual teve o meu apoio, levando ao âmbito do 
Judiciário essa questão. Temos uma brutal concentração 
da renda nas mãos da União para viabilizar superávit 
primário e pagamento de juros nessa política que, a 
meu ver, já está esgotada, de manter o desenvolvi-
mento nacional e o contentamento das classes D e C 
através da multiplicação do consumo. 

Com o financiamento aberto, o subprime e os 
derivativos avançam no Brasil através dos emprésti-
mos consignados que agora a nossa Presidenta tenta 
rebaixar nesse confronto à banca nacional e que vêm 
provocando tantos reclamos. Mesmo sem serem gan-
sos, estão a grasnir os bancos em protesto contra a 
tentativa do Brasil de reduzir os seus ganhos. 

De qualquer forma, o caminho da reforma tri-
butária passa pela reforma econômica. Ela só será 
possível quando tivermos um concerto de política de 
desenvolvimento estabelecido pela União, Estados e 
Municípios, pondo fim a essa absurda concentração 
que só leva à vantagem os rentistas e os banqueiros. 

Estou fazendo esse parecer do Maurílio Schmitt e 
do Heron Arzua chegar às mãos de todos os Senado-
res desta Legislatura. Vamos apoiar a medida inspirada 
pelo Governo Federal, através de uma resolução do 
então líder do Governo, Romero Jucá, mas, ao mesmo 
tempo, vamos manter os olhos abertos para o equívo-
co de deixar nas mãos do Judiciário, em centenas de 
contendas, a possibilidade de Estados e Municípios 
planejarem o seu próprio desenvolvimento na falta de 
uma política orgânica e nacional. 

Obrigado pela tolerância do tempo, Sr. Presidente. 
Aliás, mais uma vez obrigado pela tolerância do tem-
po nesta terça-feira, que mais parece uma segunda 
ou quarta-feira, com uma ausência quase absoluta de 
Senadores no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Jorge Viana, por permuta com este Senador.

Enquanto V. Exª vem à tribuna, só quero registrar 
que esteve conosco aqui o Deputado Federal Fernan-
do Marroni, agradecendo o carinho com que o Senado 
tratou a rainha, as princesas e a delegação, que aqui 
estiveram promovendo a Feira Doce.

Também registro a presença conosco do Ricardo 
Nerbas, que é líder dos técnicos do Brasil – e, permi-
ta que eu diga, do mundo, porque é verdadeiro –, e 
também do Warley, líder da Cobap, que está aqui mo-
vimentando os aposentados.

Com a palavra o Líder Jorge Viana. Mais uma 
vez, meus cumprimentos a V. Exª e também ao Sena-
dor Luiz Henrique pelo brilhante trabalho do Código 
Florestal. Tenho muita esperança de que ainda pos-
samos recuperar.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado. Sr. Presidente, pelas generosas palavras.

De fato, o Código Florestal, inclusive, ontem, che-
gou à mesa da Presidente da República, e ela deve 
estar tomando uma posição nos próximos 15 dias, de 
sanção ou de veto. 

Como a opinião pública, como muitas pessoas 
que pensam e que querem o bem dos produtores, que-
rem o bem do Brasil, que produz e que deve seguir 
aumentando sua produção e sua produtividade, como 
pensam aqueles que defendem o meio ambiente, es-
tamos todos na expectativa de que a Presidenta possa 
vetar a proposta final da Câmara e usar a do Senado, 
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que foi construída suprapartidariamente, a partir de um 
consenso, construída com muita dificuldade, com muito 
trabalho, inclusive com a interlocução dos Deputados 
Federais. Mas, lamentavelmente, sofreu profundas 
alterações. Agora, penso, não resta alternativa, a não 
ser o veto presidencial. 

Para que não fiquemos num País que tem a res-
ponsabilidade enorme de seguir aumentando a pro-
dução de alimentos, para nós e para o mundo; para 
que não deixemos os agricultores, como bem V. Exª 
tem defendido, numa situação de insegurança jurídica, 
nós, certamente, temos a expectativa de que o veto e 
a posição da Presidente virão acompanhados de um 
instrumento que possa dar segurança jurídica primei-
ro para a sociedade entender que o Brasil vai seguir 
sendo uma referência do ponto de vista da legislação, 
do cuidado ambiental, da proteção das florestas e das 
águas. E, segundo, com igual importância, que os pro-
dutores e agricultores possam também, no nosso País, 
seguir sua vida. 

O Brasil é um País que tem origem no campo, 
na produção agrícola. Quando vemos uma família na 
terceira geração, já nos encontramos com a atividade 
rural. É essa a expectativa.

Sr. Presidente, eu venho à tribuna desta Casa, 
nesta tarde, como bem disse o Senador Requião, es-
tranhamente com o plenário vazio. Isso acontece em 
decorrência do funcionamento da Comissão de Ética 
e, ao mesmo tempo, neste horário, da CPMI, que trata 
de um tema da maior importância, de interesse nacio-
nal, que é desmontar quadrilhas, desmontar o crime 
organizado e fazer um duro e firme combate, a partir 
da ação do próprio Congresso, ao crime organizado, 
à corrupção.

Mas venho à tribuna, Sr. Presidente, para, mais 
uma vez, referir-me à audiência que tivemos ontem 
na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. 
Os que estão me acompanhando pela Rádio Senado 
e pela TV Senado devem, de alguma maneira, ou po-
dem ter tomado conhecimento de um importante en-
contro que tivemos aqui, discutindo a Carta da Terra, 
discutindo a sustentabilidade no Planeta, discutindo 
não só a sustentabilidade econômica, mas a susten-
tabilidade de uma civilização, discutindo a sustentabi-
lidade do Planeta. 

Participei, inclusive, nesta semana, no Estado do 
Acre, a convite do Conselho Nacional dos Seringueiros, 
da Contag, da Federação da Agricultura local, do Co-
mitê Chico Mendes e do Partido dos Trabalhadores, de 
um debate muito interessante sobre desenvolvimento 
sustentável, sobre a sustentabilidade no séc. XXI. Eu 
falava, como repeti ontem, na audiência do Senado, 
que, lamentavelmente, uma constatação que dá para 

fazer com um breve olhar sobre o nosso mundo, so-
bre o consumo e sobre a produção no mundo é que 
o mundo, do ponto de vista da sustentabilidade, ain-
da está no século passado. O mundo carece de uma 
atitude, para que possamos demonstrar com ela que 
estamos dispostos a cuidar melhor do Planeta que 
ocupamos. No meio do universo não somos nada – 
é um pequeníssimo Planeta –, mas a visão que nós 
deixamos disseminar mundo afora, no nosso Planeta, 
é a de que nós somos o centro do mundo, de que as 
coisas são infinitas e que as atividades não têm que 
ter nenhuma regulação.

Hoje, vi um artigo muito interessante no jornal 
Valor Econômico, que gostaria de pedir para constar 
dos Anais desta Casa, assinado pelo ex-Ministro Del-
fim Netto. É uma peça muito interessante, que faz a 
conexão entre a Rio+20 e o Código Florestal. Ele fala 
deste mundo, fala com propriedade, ele que tem tan-
tas décadas de vida. E, através dos seus artigos, tem 
demonstrado um profundo, cada vez maior, conheci-
mento sobre a situação do nosso mundo.

Então, eu gostaria de pedir que constasse dos 
Anais do Senado Federal o artigo assinado pelo ex-
-Ministro Delfim Neto, que acho que é uma peça muito 
importante. Ali, ele faz uma conexão entre a Rio+20, 
os desafios que o mundo tem na busca de sustenta-
bilidade e o Código Florestal brasileiro.

Ontem, eu tive o privilégio de uma boa conversa, 
uma longa conversa, em três momentos. O último deles 
acompanhando o Leonardo Boff e a Ministra Izabella 
Teixeira; o primeiro, ouvindo uma verdadeira aula do 
mestre Leonardo Boff, aqui no Senado; e, depois, tive 
o privilégio de uma conversa na minha casa com ele.

Eu apresentei ontem e trago para a tribuna do 
Senado – esta é a questão central da minha fala – a 
minha preocupação com a pauta da Rio+20. É claro 
que está estabelecido que a Rio+20 vai tratar de de-
senvolvimento sustentável, vai tratar de combate à 
pobreza e de economia verde. É claro que os orga-
nismos multilaterais estão vivendo um momento, eu 
diria, não muito feliz, com um certo desgaste por falta 
de decisões, por falta de consenso, principalmente no 
que diz respeito a temas que atendem aos interesses 
comuns, de toda a população do Planeta.

O nosso Planeta completou sete bilhões de ha-
bitantes. O nosso mundo, hoje, presencia uma crise 
profunda no sistema financeiro americano, a base do 
capitalismo. Agora, essa crise se transfere para a Eu-
ropa, e a saída tem sido a pior possível: desemprego, 
menor salário, diminuição de consumo, pura e simples-
mente, em vez de se buscar fazer um mundo melhor 
para todos. O remédio está virando veneno.
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Eu apresentei a matéria ontem, na Comissão de 
Meio Ambiente, e queria apresentá-la aqui, da tribuna 
do Senado. Esse é o ponto principal. 

Os países do Brics deverão cumprir um papel es-
pecial, deverão ser sujeitos da Rio+20. Os países tidos 
como desenvolvidos estão tendo que resolver seus pro-
blemas e, inclusive, de alguma maneira, sinalizam que 
não estarão presentes na Rio+20, diminuindo aparen-
temente a importância política do evento. Mas, quem 
sabe pode haver uma oportunidade para que aqueles 
que podem começar uma fase nova no Planeta sejam 
os verdadeiros protagonistas da Rio+20.

A minha proposta, que trago ao Senado, é que 
acho que a Rio+20 já seria uma grande conferência, 
já seria um grande sucesso se nela discutíssemos o 
sucessor do PIB. Enquanto o mundo tiver como guia 
estas três letrinhas PIB, Produto Interno Bruto, acho 
que ainda estaremos no século passado, com ativi-
dades econômicas insustentáveis e também com um 
consumo insustentável.

Esteve no Brasil recentemente uma figura muito 
interessante, um Nobel de Economia, o Dr. Amartya 
Sen. Ele tem 78 anos, é Nobel de Economia, de 1998, 
indiano. Ele foi o criador do IDH, Índice de Desenvolvi-
mento Humano. Ele já questionava o PIB e hoje ques-
tiona inclusive o IDH; que nós temos que adotar um 
mecanismo novo que possa referenciar todos os países, 
porque não tem sentido, em 2012, o mundo ainda se 
guiar pura e exclusivamente, pela economia. A renda 
de um país, ou de uma família, ou de uma pessoa não 
diz muito. Ela pode até falar inclusive de exclusão; ela 
pode falar de destruição ambiental.

Conversando com Leonardo Boff, ele falava que 
um dos sucessores do PIB poderia ser, por exemplo, o 
IBV, Índice do Bem Viver. É claro que temos que abrir 
esse debate, mas acho que, se a Presidente Dilma che-
gar à Rio+20 e puser um novo desafio para o mundo, 
ela que representa um povo e um País que hoje cresce 
economicamente com inclusão social, apresentando o 
desafio de a Rio +20 encontrar um novo indicador que 
incorpore não só a variável econômica, mas que possa 
incorporar o social e o ambiental, nós, quem sabe, já 
teríamos garantido um bom resultado para a Rio+20.

Devo dizer que o PIB foi criado na década de 30 
do século passado por um russo, naturalizado ameri-
cano, chamado Simon Kuznets. Ele ganhou o Nobel de 
Economia em 1971, mas criou o PIB em 1930. E quan-
do ele criou essas três letrinhas mágicas, ele mesmo 
já foi um crítico de que a riqueza de uma nação dificil-
mente pode ser um adequado medidor da qualidade 
de vida daquela nação. Quer dizer, ele criou o PIB e, 
dois anos depois, ele mesmo já dizia que aquilo não 
era suficiente para aferir a verdadeira situação de um 

país, de uma nação, ou de um povo, a partir exclusi-
vamente da renda.

Eu estou aqui e vou seguir procurando ouvir, de-
bater e propor que o mundo deixe de se guiar pelo PIB, 
Produto Interno Bruto, que esconde as desigualdades 
sociais, que esconde o mau uso dos recursos naturais 
e mascara a situação real dos povos. O mundo de hoje, 
de sete bilhões de habitantes, tem mais de 1,5 bilhão 
passando fome, tem escassez de água. Então, o PIB, 
há muito, deixou de ser um instrumento que possa tra-
zer uma eficiência, principalmente para o mundo que 
buscamos, que é o mundo da sustentabilidade. Nós 
não queremos só uma economia sustentável, quere-
mos uma sociedade sustentável. Queremos um mundo 
mais justo e mais igual.

Encerro minha fala, Sr. Presidente, fazendo um 
chamamento para todos que estão me assistindo, para 
todos que estão me ouvindo: que possamos reunir a 
inteligência, o conhecimento acumulado, para encon-
trarmos uma maneira de colaborar.

Já imaginaram se, depois da Rio+20, todos os 
países saíssem com um novo indicador que pudesse 
ser eficiente do ponto de vista econômico, porque não 
precisa deixar de ser também um indicador econômico, 
mas que pudesse ser eficiente do ponto de vista social, 
para que pudéssemos aferir melhor se as atividades 
econômicas estão incluindo as famílias, as pessoas, 
ou excluindo? E que pudesse também ser eficiente do 
ponto de vista ambiental, para saber se estamos ade-
quadamente manejando os recursos naturais ou não?

E aí, como me sugeriu Leonardo Boff, podemos 
começar discutindo o sucessor do PIB: o IBV, Índice 
do Bem Viver, que incorpore o sentimento. Que deixe 
de ser apenas um número, mas que incorpore a vida, 
as famílias, o jeito, a cultura, o acesso às questões 
básicas, como educação, saúde e segurança.

Então, concluo as minhas palavras pedindo que 
seja incluído nos Anais do Senado o artigo do ex-Mi-
nistro Delfim Netto. 

Deixo aqui um desafio para todos nós: que pos-
samos, às vésperas da Rio+20, debater e encontrar, a 
partir da Rio+20, um sucessor para o PIB que possa ir 
além do Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice 
de Desenvolvimento da Família, mas que o mundo deixe 
de ter o PIB, Produto Interno Bruto, como a referência 
que estabelece se um país cresceu, desenvolveu-se ou 
não, porque ele, realmente, já não cumpre essa função.

Era isto que eu gostaria de deixar: um desafio 
para encontrarmos um mecanismo de melhor aferir 
como anda a nossa humanidade, como está o nosso 
Planeta, como andam as economias e como andam 
os países.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 16299 

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.)

Rio +20 e o Código Florestal

Valor – 08/05/2012.

Aparentemente, o primeiro a sugerir que o aumen-
to da concentração de dióxido de carbono (o famoso 
CO2) poderia ser responsável pelo aumento da tem-
peratura terrestre, foi o químico sueco Svante Arrthe-
nius num artigo publicado em 1896. Nos últimos 116 
anos sua hipótese tem sido discutida e escrutinizada 
de todas as formas, sem que se tenha chegado a uma 
conclusão definitiva. Há, também, sérias dúvidas sobre 
a origem do aquecimento: se produto da evolução na-
tural do sistema físico cíclico que controla a Terra ou se 
produto da atividade humana (efeito antropogênico).

A discussão escapou da área “científica”, onde 
tudo se resolve pela procura de “evidências controladas 
que podem ser repetidas”, para o campo da “ideologia”, 
estimulada por suas consequências sobre a ativida-
de privada que procura a “maximização do lucro”. Da 
mesma forma que a indústria de cigarros induz a cons-
trução de evidências “científicas” que seu produto não 
é um fator estimulador do câncer no pulmão, ou pelo 
menos, que “há dúvida razoável” sobre essa causali-
dade, setores altamente geradores de CO2 (energia 
a carvão ou petróleo), que produzem externalidade 
negativa cuja correção exige uma intervenção da so-
ciedade através de um estado regulador forte, tentam 
criar, pelo menos, controvérsias.

No nível das conversas diplomáticas, a ONU es-
timulou a conferência sobre o clima em Estocolmo em 
1972, que tem sido regularmente repetida em cada dé-
cada 1982 (Nairóbi); 1992 (Rio); 2002 (Joanesburgo, 
Rio+10) e 2012 (Rio+20). Em 1997 nada menos do 
que 160 nações aderiram ao Protocolo de Kyoto, rapi-
damente desmoralizado por críticas de toda natureza.

Resultados práticos de reuniões sobre clima são 
pífios

Os resultados práticos de tais reuniões têm sido 
pífios. Entre 1880 e 2010 a temperatura média da Ter-
ra revelou grande variação, mas a sua tendência tem 
sido a de crescimento. Aumentou em torno de 0,0042 
grau centígrado ao ano entre 1880 e 1980 e acele-
rou-se para nada menos do que 0,0135 entre 1980 e 
2010. Nos últimos 130 anos o aquecimento da Terra 
foi de quase 1%, mas é difícil discernir se devido aos 
movimentos “naturais” ou do efeito antropogênico. Se 
considerarmos o pequeno espaço de tempo decorrido, 

é muito provável que o grosso do efeito seja mesmo 
derivado do aumento da atividade industrial do homem.

Isso impõe uma grande responsabilidade à 
Rio+20, da qual se deve esperar compromissos firmes 
para a mudança “verde” na produção de combustíveis 
e no esforço recobrado em tecnologias que reduzem 
a quantidade de energia por unidade de PIB. Apenas 
para dar um exemplo, a China, que desde 2006 é a 
maior poluidora internacional (é muito rica em carvão), 
consome 2,5 vezes a energia por unidade de PIB com 
relação à média mundial e 4,5 vezes a consumida 
pelos países da OCDE. Apesar de todo seu esforço 
antipoluidor, sendo a maior consumidora de energia 
por unidade do PIB, sendo o aumento de sua energia 
produzida pelo carvão e tendo a maior taxa de cresci-
mento do PIB, é pouco provável que mesmo com um 
esforço gigantesco ela venha a contribuir significati-
vamente para o objetivo de 2050. O mesmo acontece 
com os EUA.

A situação é ainda mais complicada quando con-
sideramos que 16 cientistas publicaram no início deste 
ano um manifesto sob o título “Não há necessidade de 
pânico sobre o aquecimento global” (“The Wall Street 
Journal”, 26/1/2012) afirmando que não há “evidência 
incontroversa que esteja havendo um aquecimento glo-
bal” e que “não há prova que o CO2 seja um poluente”. 
Sugerem que podemos esperar mais 50 anos para 
ver como as coisas ficam! E como se faltasse “ruído”, 
o ganhador do prêmio Nobel de Física, professor Ivar 
Giarver, democrata, apoiador de Obama, pediu desli-
gamento, em setembro de 2011, da prestigiosa Ame-
rican Physical Society (APS), por não concordar com 
uma resolução onde ela afirmou o contrário do que está 
dito acima. Isso mostra o nível de paixão despertado 
por uma questão que deveria ser resolvida com fria 
objetividade apelando, pelo menos, para o princípio da 
precaução, diante das terríveis consequências do au-
mento do aquecimento terrestre se ele vier acontecer. 
Mais dramático, ainda, foi o recente reconhecimento 
do célebre catastrofista James Lovelock (o criador da 
hipótese Gaia: a Terra é um organismo vivo) que o cli-
ma contrariou, desde 2000, todas as suas previsões 
e que “é necessário mais estudos para entender o fu-
turo do planeta”.

O mesmo fenômeno, num nível diferente, expli-
ca a enorme disputa que cercou o Código Florestal 
aprovado no Congresso. Um discurso de surdos. O 
lado mais vocal supostamente apoiado numa “ciência” 
duvidosa defendeu interesses difusos e nem sempre 
honestos como os patrocinados por algumas ONGs. O 
outro, com mais poder político no Congresso defendeu, 
sem sutilezas, seus interesses econômicos concretos. 
O Código tem pouco a ver com o aquecimento global 
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e a tentativa de misturá-lo com a Rio+20 não ajudará 
em nada. Ele tem tudo a ver com o uso inteligente de 
nossos recursos naturais para continuarmos a cons-
truir uma economia sustentável e economicamente 
eficiente, mas não tem nada a ver com a anistia su-
gerida a quem, deliberada e maliciosamente, infringiu 
a lei vigente.

O Brasil não fará má figura na Rio+20 devido aos 
seus esforços. Nela estará representado pela compe-
tente e pragmática ministra Izabella Teixeira, mas há 
sérias dúvidas sobre seus resultados.

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA-
-USP, ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Planeja-
mento.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se congratula com V. Exª, Se-
nador Jorge Viana. Aliás, sempre quando fala sobre 
biodiversidade, sobre controle do meio ambiente, o 
nosso eminente Senador Jorge Viana é um grande 
mestre; não é por nada que é engenheiro florestal.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, eminente Senador.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, só para confirmar minha inscrição como 
Líder. Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não. V. Exª está inscrito como Líder.

Agora, vai fazer uso da palavra o Senador Paulo 
Paim, por permuta com o Senador Jorge Viana. Em 
seguida, V. Exª, como Líder, fará uso da palavra.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Ok, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra S. Exª o Senador Paulo 
Paim, pelo tempo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Maldaner, eu queria falar com V. Exª, na Presi-
dência, que, no meu entendimento, trabalha e atua, 
neste Congresso, na mesma linha do que falou aqui 
o Senador Jorge Viana. V. Exª é um homem que tem 
preocupação com o PIB, mas tem preocupação com 
o social. Eu quero dizer que me somo a V. Exª e ao 
nobre Senador Jorge Viana pelo pronunciamento aqui 
feito, porque há uns que só olham o PIB e não olham 

o social. Nós temos que olhar também qual é a nossa 
responsabilidade com o social.

Meu amigo Ricardo Nerbas, grande líder dos téc-
nicos de todo o País, Vice-Presidente da sua entidade, 
em nível internacional, é uma alegria vê-lo aqui; V. Exª 
que é um dos coordenadores de um belo programa, 
do qual sou Presidente de honra, indicado pelo movi-
mento sindical, chamado Cantando as Diferenças, que 
fala tanto daqueles que são discriminados: deficientes, 
índios, negros, brancos, pobres, mulheres, crianças, 
adolescentes, combate ao trabalho escravo. Enfim, é 
uma alegria falar com V. Exª presente neste momento.

E, casualmente, vou falar exatamente das pesso-
as com deficiência. Vou falar de um belo evento – por-
que a gente fala muito do que faz no Senado – que a 
Câmara dos Deputados fez acontecer, nesta semana, 
para debater a questão da pessoa com deficiência e 
a questão intelectual.

Sr. Presidente, na Câmara dos Deputados acon-
teceu esse evento, que debateu a capacidade legal 
das pessoas com deficiência e o lado intelectual prin-
cipalmente das pessoas com síndrome de Down, au-
tismo e paralisia cerebral grave, que têm dificuldades 
de comunicar e expressar a sua vontade e que muitas 
vezes são, de forma total ou compulsória, interditadas 
e discriminadas.

Participaram do evento a minha querida amiga 
e Deputada Rosinha da Adefal; o Secretário Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
meu amigo Antônio José; a Procuradora da República 
Eugênia Augusta Gonzaga, que, tenho a satisfação de 
dizer, é amiga e conhecida de todos nós; Stella Rei-
cher, advogada e pesquisadora do tema; e o ativista e 
diretor jurídico da Associação Brasileira para Ação por 
Direitos da Pessoa com Autismo, Francisco Alexandre 
Dourado Mapuranga. 

O debate foi convocado para instruir o PL nº 236, 
de autoria do meu grande amigo e Deputado Eduardo 
Barbosa, que foi quem presidiu, no Congresso Nacional, 
a primeira comissão sobre um projeto que apresentei, 
o Estatuto do Idoso, que hoje é lei. Eduardo Barbosa 
foi quem a presidiu e Silas Brasileiro foi o relator.

Eu aproveito o momento para cumprimentar am-
bos. Se posso dizer que meu projeto do Estatuto do 
Idoso é lei, isso se deve muito a Eduardo Barbosa e 
ao relator, Silas Brasileiro.

Sr. Presidente, o projeto em questão visa a mo-
dificar a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o 
Código Civil Brasileiro, para adequá-la ao art. 12 da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, que incorporado foi pela Cons-
tituição brasileira.
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Os Deputados fizeram um grande debate. Os 
debates giraram em torno da criação de mecanismos 
que considerem a capacidade de uma pessoa com 
deficiência intelectual tomar decisões, ainda que de 
forma apoiada, por exemplo, pelas novas tecnologias.

O instituto da interdição judicial é um instrumen-
to de proteção, mas não deve ser usado como algo 
que inviabilize, que dificulte a cidadania e o respeito 
à pessoa humana.

A Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência determina o tratamen-
to igualitário da pessoa com deficiência perante a lei, 
determinando que os Estados-Membros estabeleçam 
mecanismos que reconheçam a capacidade legal das 
pessoas com deficiência, bem como o provimento de 
apoios especiais, quando não for possível o reconhe-
cimento total dessa capacidade.

Prevê ainda que quando uma interdição for ne-
cessária, deva acontecer de acordo com o grau da de-
ficiência, obedecendo a critérios técnicos e mediante 
avaliação periódica.

Em resumo: a vontade da pessoa com deficiência 
deverá ser sempre ouvida e respeitada.

Sr. Presidente, em seu art. 12, a Convenção In-
ternacional trata do reconhecimento igual perante a lei, 
ou seja, os Estados-Partes devem reafirmar o reconhe-
cimento das pessoas com deficiência como cidadãos 
com capacidade legal em igualdade de condições com 
as demais pessoas em todos os aspectos da vida.

Eles devem também tomar medidas para que elas 
tenham acesso ao apoio que necessitarem no exercí-
cio de sua capacidade legal, incluindo salvaguardas 
apropriadas que, entre outras coisas, previnam abusos 
e interferências indevidas.

Sr. Presidente, naturalmente um projeto como 
esse, do meu querido amigo Deputado Eduardo Bar-
bosa, e venho à tribuna fazer uma homenagem tam-
bém a ele, tem meu total apoio, pois fica evidente seu 
objetivo de assegurar direitos importantes da pessoa 
com deficiência e preservar princípios como liberda-
de, autonomia e cidadania, sem perder de vista as 
salvaguardas que garantam a proteção necessária 
para essas pessoas.

Sr. Presidente Casildo Maldaner, dentro dessa 
proposta de mudança de paradigma, aproveito para 
trazer novamente à tona o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Meu amigo Celso Fagundes, que é cego 
e é coordenador político do meu gabinete no Estado, 
está lá visitando cidade por cidade, recolhendo assina-
turas. Podem ter certeza que vamos aprovar o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência – o Senado já o aprovou e 
a Câmara há de se debruçar sobre ele –, que benefi-
ciará 30 milhões de pessoas. 

Como todos já devem saber, nesse projeto, de 
minha autoria, a pessoa com deficiência não é mais 
vista apenas como sujeito de proteção e assistência ou 
como pessoa incapaz de levar uma vida independente.

O Estatuto encampa a ideia de que a deficiência 
não pode ser enxergada apenas pela ótica dos sabe-
res médicos, que a entendem pelo aspecto da lesão 
ou da perda de funcionalidade.

Essa visão antiga que concebia o ser humano 
com deficiência pela falta de uma parte do corpo ou 
pelo funcionamento abaixo do esperado tem sido com-
batida pelos movimentos de pessoas com deficiência 
há mais de trinta anos, sobretudo no Reino Unido e 
nos Estados Unidos.

Aqui no Brasil, o Estatuto, com certeza, insere-se 
na visão proposta pelo modelo social de compreensão 
da deficiência, no qual a lesão ou a perda de funcio-
nalidade presentes no corpo não é desconsiderada, 
mas também não define a deficiência.

No modelo social, o conceito de deficiência en-
globa, além do corpo, as barreiras externas, como as 
arquitetônicas, por exemplo, que até são fáceis de 
notar e de resolver.

No entanto, não podemos esquecer as barreiras 
das ideias preconcebidas, que são bem mais difíceis 
de perceber porque fazem parte do famoso preconceito 
de comportamento.

É importante relembrar, Sr. Presidente, que o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência é um documento, 
um instrumento que nasceu do debate entre pessoas 
com deficiência, a sociedade como um todo e o poder 
público. Está respaldado pela convenção internacional 
que trata da pessoa com deficiência.

Com ele pretendemos, em conjunto, estabelecer 
caminhos de acessibilidade, de inclusão e de cidadania 
no que essas palavras têm de mais pleno, de essencial, 
no coração, na alma de cada cidadão e cidadã brasi-
leiros, sendo deficientes ou não, da responsabilidade 
que temos com a nossa gente, com o nosso povo.

Sr. Presidente, termino a minha fala cumprimen-
tando o Senador João Ribeiro, relator de um projeto 
de nossa autoria que vai conceder o adicional de insa-
lubridade e de serviço penoso, naturalmente medido 
pelo devido laudo, àqueles que trabalham com lixo na 
reciclagem, que fazem limpeza nas ruas ou aqui mes-
mo no Congresso, que tratam de manter o ambiente 
limpo, com isso nos protegendo das doenças.

Cumprimento, inclusive, o Senador Blairo Maggi, 
que foi relator ad hoc e defendeu a proposta. O Sena-
dor José Pimentel também fez a defesa para garantir 
que as pessoas que tratam do lixo tenham assegura-
do o adicional de insalubridade e de serviço penoso. 
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Esse projeto vem completar outro, de minha au-
toria e do Senador Vicentinho, que vai garantir para 
esse nosso povo o direito à aposentadoria especial 
aos 25 anos de atividade. Todo o nosso pessoal que 
trabalha na coleta do lixo, os garis, vão ter direito aos 
adicionais e também à aposentadoria integral. 

Por fim, Sr. Presidente, registro que esteve aqui 
a delegação de Pelotas fazendo sua importante ma-
nifestação sobre a 20ª Feira Nacional do Doce – de-
pois o Deputado Marroni esteve aqui agradecendo. 
Estiveram aqui a rainha Melissa César e as princesas 
Cibele Souza e Jéssica Barz. Eu falei, durante a sau-
dação que fiz, do complexo que é hoje tão importante, 
desse centro de eventos, e, no final, falei de um verso 
intitulado Minha Querência. Esse verso, na verdade 
– estou fazendo aqui uma correção –, é da poetisa e 
compositora pelotense Gilda Souza Soares. Ela me 
ligou e disse: “Paim, mas tu não falaste do meu verso, 
do meu poema”. Então, em homenagem a ela, neste 
um minuto, vou aqui ler os versos para encerrar a mi-
nha fala. Minha querida compositora pelotense Gilda 
Souza Soares, o seu verso Minha Querência:

“De manhã muito cedinho, quando o sol deva-
garinho

Vem rasgando a escuridão.
Ouço a voz da peonada, no galpão arrinconada
Em roda de chimarrão.
Da cacimba vem chegando, a velha pipa derra-

mando
Gotas d´água pelo chão.
Vacas mansas na mangueira e ciscando, mui 

faceira
No terreiro a criação.
Meu Rio Grande Do Sul, meu lindo pago, meu 

chão.
Minha querência eu te trago na forma do coração”.
São os versos da poetisa na homenagem que 

faz à sua querida cidade de Pelotas. 
Feita a devida adequação, peço a V. Exª que con-

sidere na íntegra esta homenagem que fiz à cidade 
de Pelotas e à Feira do Doce, hoje com repercussão 
nacional e internacional.

A propósito, é importante registrar, Sr. Presiden-
te, que a festa é de 30 de maio a 17 de junho. Todos 
estão convidados a ir a Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Como sempre, o Senador Paulo Paim 
mostra sua polivalência nas teses, principalmente no 
campo social, e termina com uma poesia o discurso 
em que enaltece a Festa do Doce de Pelotas, que é 

conhecidíssima. Na época em que estive na direção 
do BRDE, visitamos a Festa do Doce, e quem lá vai 
sempre quer voltar, essa é a realidade. E quem não 
conhece os caminhos de Pelotas quer ir. A Feira do 
Doce é extraordinária.

E veja bem: quanto à questão dos garis, pro-
jetos estão sendo aprovados aqui no Senado. Ainda 
ontem, pela manhã, lá em Florianópolis, alguns garis 
me perguntaram se era verdade. Veja a repercussão 
que está tendo esse pessoal que varre as ruas, que 
trabalha com lixo. 

V. Exª falou também do Estatuto do Deficiente, 
que vai além de um assunto que abordei na semana 
passada: a mobilidade urbana. As campanhas muni-
cipais agora fazem com que os prefeitos incluam em 
suas teses e programas a mobilidade urbana para os 
deficientes. É a sensibilidade, e assim por diante. 

E V. Exª vai avante, além disso. Além da mobili-
dade urbana, que falta, que é visível, vai para aquilo 
que é invisível, que é uma certa restrição que muitas 
vezes se sofre na sociedade, e isso será previsto no 
próprio Estatuto do Deficiente. 

Parabéns, Senador Paulo Paim, mais uma vez! 
Meus cumprimentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª 
me permite... Vou encerrar, porque há diversos inscritos.

A Câmara está para aprovar a PEC do Trabalho 
Escravo. É uma vergonha mostrar na tribuna do Se-
nado que ainda temos de brigar para acabar com o 
trabalho escravo no Brasil.

Alcançaram-me aqui, e faço um apelo à Câma-
ra dos Deputados. Esse projeto é de 2001. O Senado 
aprovou o fim do trabalho escravo. Essa PEC está na 
Câmara. Temos uma expectativa muito grande de que 
seja aprovada amanhã, pois 13 de maio está chegando 
e ainda temos que defender, no Brasil, o fim do trabalho 
escravo. Como alguém pode ser favorável ao trabalho 
escravo? Quem adota a prática do trabalho escravo na 
sua fazenda ou empresa tem mais que perder mesmo 
seu patrimônio, porque a PEC do Trabalho Escravo 
diz que quem mantiver pessoas no trabalho escravo 
dentro de sua propriedade vai perder a propriedade. É 
apenas um alerta para que ninguém adote essa práti-
ca hedionda que o mundo todo condena. Não. Não ao 
trabalho escravo, pela aprovação da PEC.

Obrigado, Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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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, registro a presença no Plenário, da Corte 
da 20ª Festa Nacional do Doce (Fenadoce), que ocorre 
de 30 de maio até 17 de junho, na cidade de Pelotas, 
no Rio Grande do Sul.

Cito a rainha Melissa César e as princesas Cibele 
Souza e Jéssica Barz.

Elas estão acompanhadas do vice-prefeito, Fa-
brício Tavares, do deputado Fernando Marroni e da 
gerente-executiva da festa, Michele Lima.

Faço referência ao prefeito Fetter Júnior, que 
não pode comparecer por compromissos assumidos 
anteriormente.

E lembro que Pelotas completará 200 anos de 
história no dia 7 de julho de 2012.

Sr. Presidente, a Fenadoce é uma das maiores 
festas do nosso país. É o terceiro evento em público 
do Estado do Rio Grande do Sul.

A Fenadoce é um evento anual realizado para 
promover a cultura doceira da cidade de Pelotas para 
todo o Brasil e exterior.

Os famosos doces pelotenses, herança da coloni-
zação portuguesa, alemã e italiana, são responsáveis 
pelo desenvolvimento do setor doceiro que exporta as 
iguarias para diversas cidades do Brasil.

A Fenadoce nasceu em 1986, criada pelo Poder 
Público juntamente a outras entidades.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) 
assumiu a coordenação do evento em 1995 e, desde 
então, a feira só cresceu.

Nas primeiras edições, acontecia a cada dois 
anos, sempre em um local diferente da cidade.

A partir de 2000, a feira tornou-se anual e ganhou 
endereço certo: o Centro de Eventos Fenadoce, próxi-
mo ao principal trevo de entrada do município.

Hoje, a Fenadoce torna-se o centro das discus-
sões de toda a população durante o período em que 
ocorre.

Também atrai visitantes de fora, de outras partes 
do Brasil e do Mercosul.

Para as doceiras, é a oportunidade de vender e 
divulgar os deliciosos doces pelotenses. Para os ex-
positores, é a chance de entrar em contato com mais 
de 300 mil pessoas.

Para os visitantes, a Fenadoce oferece um mundo 
de magia com diversas atrações culturais, gastronô-
micas e comerciais.

Estes dias de feira são uma excelente oportunida-
de para se divertir, fazer negócios e conhecer nossos 
doces e nossa história.

Portanto, reitero o convite: Fenadoce, Pelotas, 
no Rio Grande do Sul, de 30 de maio a 17 de junho.

E termino com o meu carinho e respeito a todos 
através dos versos “Minha Querência”, da poetisa e 
compositora pelotense Gilda Souza Soares:

“De manhã muito cedinho, quando o sol
devagarinho / Vem rasgando a escuridão.
Ouço a voz da peonada, no galpão
arrinconada / Em roda de chimarrão.
De cacimba vem chegando, a velha pipa
derramando / Gotas d’água pelo chão.
Vacas mansas na mangueira e ciscando,
muy faceira/ No terreiro a criação.
Meu Rio Grande Do Sul, meu lindo pago, meu chão.
Minha querência eu te trago, na forma do coração”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no dia 3 de maio, na Câmara dos Deputados 
aconteceu uma audiência pública para debater a capa-
cidade legal das pessoas com deficiência intelectual.

Principalmente das pessoas com síndrome de 
down, com autismo, e com paralisia cerebral grave 
que tenham dificuldade de comunicar e expressar 
sua vontade e que muitas vezes são, de forma total e 
compulsória, interditadas.

Participaram do evento a Deputada Rosinha da 
Adefal, o Secretário Nacional de proteção dos direitos 
da Pessoa com Deficiência, Antonio José, a Procura-
dora da República, Eugênia Augusta Gonzaga e ainda. 
Estela Reicher, advogada e pesquisadora do tema e o 
ativista e Diretor Jurídico da Associação Brasileira para 
Ação por Direitos das Pessoas com Autismo (Abraça), 
Francisco Alexandre Dourado Mapurunga.

O debate foi convocado para instruir o PL 2036/11, 
de autoria do Deputado Eduardo Barbosa e que tem 
como relatora a deputada Rosinha da ADEFAL. 

O projeto em questão visa modificar a Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasi-
leiro, para adequá-la ao artigo 12 da Convenção Inter-
nacional sobre os direitos da Pessoa com Deficiência, 
incorporado pela Constituição Brasileira. 

Os debates giraram em torno da criação de me-
canismos que considerem a capacidade de uma pes-
soa com deficiência intelectual tomar decisões, ainda 
que de forma apoiada. 

O instituto da interdição judicial é um instrumen-
to de proteção e não deve ser usado como algo que 
dificulte e até inviabilize a cidadania e o respeito aos 
direitos da pessoa humana.

A Convenção Internacional sobre os direitos da 
Pessoa com Deficiência determina o tratamento igua-
litário da pessoa com deficiência perante a lei, deter-
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minando que os estados membros estabeleçam me-
canismos que reconheçam a capacidade legal das 
pessoas com deficiência, bem como o provimento de 
apoios especiais, quando não for possível o reconhe-
cimento total dessa capacidade. 

Prevê ainda que quando uma interdição for ne-
cessária, deva acontecer de acordo com o grau da de-
ficiência, obedecendo a critérios técnicos e mediante 
avaliação periódica. 

Em resumo: a vontade da pessoa com deficiência 
deverá ser sempre ouvida e respeitada. 

Em seu artigo 12, a Convenção Internacional trata 
do RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI, ou 
seja, os Estados Partes devem reafirmar o reconhe-
cimento das pessoas com deficiência como cidadãos 
com capacidade legal em igualdade de condições com 
as demais pessoas em todos os aspectos da vida.

Eles devem também tomar medidas para que elas 
tenham acesso ao apoio que necessitarem no exercí-
cio de sua capacidade legal, incluindo salvaguardas 
apropriadas que, entre outras coisas, previnam abusos 
e interferências indevidas.

Sr. Presidente, naturalmente um projeto como 
esse, do Deputado Eduardo Barbosa, tem meu total 
apoio, pois fica evidente seu objetivo de assegurar di-
reitos importantes da pessoa com deficiência e preser-
var princípios como: liberdade, autonomia e cidadania, 
sem perder de vista as salvaguardas que garantam a 
proteção necessária para essas pessoas.

Srªs e Srs. Senadores, dentro desta proposta de 
mudança de paradigma, aproveito para trazer nova-
mente à tona, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Como todos já devem saber, nesse projeto, de 
minha autoria, a pessoa com deficiência não é mais 
vista apenas como sujeito de proteção e assistência ou 
como pessoa incapaz de levar uma vida independente. 

O Estatuto encampa a ideia de que a deficiência 
não pode ser enxergada apenas pela ótica dos sabe-
res médicos, que a entendem pelo aspecto da lesão 
ou da perda de funcionalidade. 

Essa visão antiga que concebia o ser humano 
com deficiência pela falta de uma parte do corpo ou 
pelo funcionamento abaixo do esperado tem sido com-
batida pelos movimentos de pessoas com deficiência 
há mais de trinta anos, sobretudo no Reino Unido e 
nos Estados Unidos.

O Estatuto se insere na visão proposta pelo mo-
delo social de compreensão da deficiência, no qual a 
lesão ou a perda de funcionalidade presentes no cor-
po não é desconsiderada, mas também não define a 
deficiência. 

No modelo social o conceito de deficiência en-
globa, além do corpo, as barreiras externas, como as 
arquitetônicas, por exemplo, que até são fáceis de notar.

No entanto não podemos esquecer as barreiras 
das ideias preconcebidas, que são bem mais difíceis 
de perceber porque fazem parte do comportamento.

É importante relembrar que o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência é um documento, um instrumento que 
nasceu do debate entre pessoas com deficiência, a 
sociedade como um todo e o poder público. 

Com ele pretendemos, em conjunto, estabelecer 
caminhos de acessibilidade, de inclusão e de cidadania 
no que essas palavras têm de mais pleno, de essencial. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Mais um tema social tão importante 
que V. Exª aborda. 

Antes de conceder a palavra, como Líder ins-
crito, ao Senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de 
Janeiro, eu concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª, 
Senador Paulo Davim. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos os 
que nos acompanham pelas redes sociais, pela Inter-
net, eu os cumprimento.

Quero, nesta tarde, falar um pouco sobre algo 
que, parece-me, está um pouco esquecido, que não 
está em destaque como muitos outros assuntos que 
têm ocupado espaço. Trago aqui a reflexão com res-
peito à questão dos resíduos sólidos.

Quando pensamos no ano de 2014, imediata-
mente, vem às nossas mentes e aos nossos corações 
o evento da Copa do Mundo de Futebol, que o Brasil 
sediará. Compreendo que esse será um acontecimen-
to de grande importância para todos nós, brasileiros 
e brasileiras, até mais do que sempre foi em todas as 
Copas do Mundo já realizadas.

Sua importância não se restringe ao ambiente 
da festa e ao torneio desportivo em si, pois o evento 
da Copa do Mundo já está sendo motivo para investi-
mentos públicos e privados – construção de estádios 
e de rodovias, ampliação de aeroportos, moderniza-
ção da rede hoteleira etc –, o que, com certeza, trará 
um grande legado e um grande desenvolvimento para 
o nosso País.

Em que pese o interesse pela Copa, que será 
realizada no Brasil, quero lembrar, advertindo mesmo, 
que, no ano de 2014, o Brasil tem outro compromisso a 
cumprir, que não é menos importante do que o evento 
futebolístico internacional. Refiro-me à obrigação legal 
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de se pôr fim, em 2014, aos lixões a céu aberto em 
todos os Municípios do País.

Trata-se de uma determinação preconizada pelo 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que, por sua vez, 
está contido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
aprovada no final de 2010, após 20 anos de tramitação 
e de discussões.

A Copa de 2014 tem grande importância para o 
Brasil, e disso ninguém duvida. No entanto, creio que 
ela não seja o compromisso mais importante do País 
para aquele ano. Por essa razão, não podemos negli-
genciar uma das obrigações mais importantes para as 
nossas vidas, como essa, relegando a segundo plano 
a questão dos lixões em nossas cidades. Esse é, por-
tanto, um dever de responsabilidade do Governo Fede-
ral, dos governos estaduais, dos prefeitos municipais, 
de todo cidadão brasileiro e de toda cidadã brasileira.

Os lixões constituem verdadeira chaga aberta 
em nossas cidades. São responsáveis pela contami-
nação do lençol freático e estão na origem de inúme-
ros problemas de saúde pública que afetam milhares, 
talvez milhões, de brasileiros. São eles que provocam 
desequilíbrio ambiental, afetando ecossistemas, fauna 
e flora de modo arrasador.

Trata-se da saúde de nossa casa, trata-se do Pla-
neta em que vivemos, o único do universo, pelo que 
se sabe até o momento, em que o ser humano pode 
viver. Trata-se do bem-estar, da saúde da população, 
um bem que nenhum dinheiro pode comprar.

De fato, não se pode comparar a importância de 
tudo isso com um evento esportivo lúdico, que traz eu-
foria por algumas semanas, mas que, depois, se esvai.

Então, Sr. Presidente, nobres Senadoras e Se-
nadores, talvez um dos efeitos mais perniciosos do 
estilo de vida moderno seja relativo justamente ao 
meio ambiente.

A cultura de consumo – base da economia moder-
na, com origens históricas, possivelmente, no pós-crise 
de 1930 – produziu um modo de vida absolutamente 
irresponsável quanto à produção e à destinação de re-
síduos sólidos. O resultado é uma quantidade absurda 
de lixo sendo produzida diariamente em nossas cidades.

Somente no Rio de Janeiro, para citarmos como 
exemplo, são geradas 19 mil toneladas de resíduos 
sólidos por dia! É isto mesmo: 19 mil toneladas de re-
síduos sólidos são geradas por dia só no Rio de Janei-
ro! E 40% desse total, ou seja, menos da metade, são 
tratados! E isso ocorre na cidade que sediará, no mês 
que vem, um dos eventos mundiais mais importantes 
sobre o meio ambiente, que é a Rio+20.

O problema do lixo urbano é da mais grave ur-
gência, é da maior relevância que se pode atribuir a 
qualquer problema de gestão pública, e, por isso, os 

governos municipais e estaduais e o Governo Federal 
não podem medir esforços para combatê-lo.

De qualquer forma, preocupam-me, sobretudo, 
Sr. Presidente, as iniciativas que devem ser tomadas, 
em nível local, pelos governos estaduais e municipais.

Estados e Municípios terão a responsabilidade 
compartilhada no esforço para investir em cooperativas 
de catadores, melhorando as condições de trabalho 
desses valorosos trabalhadores, além de aumentar a 
coleta seletiva e de assegurar a destinação adequada 
do lixo não reciclável.

O Governo Federal deve criar mecanismos capa-
zes de garantir a boa gestão dos planos desenvolvidos 
nos Estados e nos Municípios, mas é crucial que nos-
sos governadores e prefeitos atuem de modo resoluto 
a fim de combater o problema dos lixões.

Aqui, faço uma referência especial ao Aterro Me-
tropolitano de Jardim Gramacho, no Município de Du-
que de Caxias, no Rio de Janeiro, que é considerado 
o maior lixão a céu aberto da América Latina e que 
deverá ser fechado no próximo mês.

O meu desejo é o de que o Prefeito Eduardo Paes, 
da cidade do Rio de Janeiro, possa ter a sensibilidade 
de assegurar o amparo financeiro necessário e justo 
aos mais de 1,5 mil catadores de Gramacho, que, há 
mais de 30 anos, lá estão trabalhando de forma ho-
nesta, com dificuldades que, sinceramente, dispensam 
comentários.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, a Copa 
do Mundo de Futebol de 2014, certamente, será um 
evento muito importante, mas, do modo como ela virá, 
também passará. Nosso Planeta, a Terra, em que vi-
vemos e em que nossos descendentes viverão, ao 
contrário, não passará.

Vejam – chamo a atenção de todos os brasileiros 
e brasileiras – que o mês de agosto de 2014 é a data 
determinada por lei para que acabemos com os lixões 
a céu aberto em nosso País. Essa é uma das piores 
chagas das nossas cidades.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Vou concluir, Sr. Presidente.

Para tanto, não vamos simplesmente esperar que 
isso aconteça. É preciso que cobremos atitudes dos 
nossos governantes, pois o tempo está passando. Os 
lixões precisam ter fim! E é absolutamente imprescin-
dível que o Poder Público, aliado à sociedade como 
um todo, não meça esforços para que realmente atin-
jamos a meta de erradicar esses depósitos de lixo a 
céu aberto.

Quero agradecer-lhe, Sr. Presidente Paim, e dizer 
que o que comento aqui vem na esteira daquilo que V. 
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Exª acabou de pronunciar: tudo isso visa a garantir o 
sustento e a qualidade de vida a essas pessoas que 
trabalham como catadores.

Quero também aproveitar para parabenizar V. Exª 
quanto ao que comentou em relação à insalubridade 
desse trabalho.

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Eles cuidam da nossa saúde, mas, muitas vezes, aca-
bam prejudicando a própria saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Lo-
pes, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Lopes, 
pelo pronunciamento que faz em defesa daqueles que 
mais precisam, dos mais pobres, e que cuidam de nós 
todos, que são, enfim, os garis, os lixeiros, aqueles que 
fazem a reciclagem.

Parabéns a V. Exª.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – Sr. 

Presidente, quero me inscrever para usar da palavra 
em nome da Liderança do PR.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Alfredo Nascimento, com muito orgulho, 
recebo o pedido de V. Exª.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Permita-me dizer a V. Exª que, felizmente, neste fim 
de semana, publicamente, televisão e jornais reconhe-
ceram a injustiça que fizeram com V. Exª. Isso é bom. 
V. Exª nem iria falar do assunto, mas eu quero dizer 
que reconheceram a injustiça quando publicaram a or-
ganização que foi montada para derrubar um Ministro 
que era sério – e é sério – que era V. Exª.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, meu Senador. E estenda-os ao 
seu filho, que também foi injustiçado.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Neste momento, passo a palavra, como Líder, 
ao Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
começar minhas breves palavras nesta tribuna, quero 
agradecer ao Senador Casildo Maldaner, que gentil-

mente inverteu a ordem de inscrição para me permitir 
usar a tribuna neste momento.

Quero falar sobre a audiência pública que a Co-
missão de Assuntos Sociais realizou hoje pela manhã, 
atendendo a uma solicitação, a um requerimento de mi-
nha autoria, para discutirmos a situação da assistência 
odontológica no Brasil na assistência suplementar, ou 
seja, oferecida pelas operadoras de planos de saúde.

Estiveram presentes autoridades no assunto, 
como o Dr. José Alves de Souza Neto, Presidente da 
Uniodonto; o Dr. Luciano Eloi Santos, Vice-Presidente 
da Federação Interestadual dos Odontologistas; o Dr. 
Bruno Sobral de Carvalho, Diretor de Desenvolvimento 
Setorial da Agência Nacional de Saúde (ANS); o Dr. 
José Augusto Peres Filho, Presidente da Associação 
Nacional do Ministério Público do Consumidor; o Dr. 
José Mário Morais Mateus, Secretário-Geral do Con-
selho Federal de Odontologia; a Drª Denise Rodrigues 
Eloi de Brito, Presidente da União Nacional das Institui-
ções de Autogestão em Saúde; o Dr. Diogo Thomson 
de Andrade, Diretor do Departamento de Proteção e 
Defesa Econômica do Ministério da Justiça; a Drª Lu-
ciana Freitas de Araújo, Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Odontologia; dentre outras autoridades 
que estiveram presentes e abrilhantaram aquela au-
diência pública.

O fato é que, no Brasil, existem 16 milhões de 
contratos odontológicos, de assistência odontológica, 
distribuídos entre 372 operadoras. Só que alguns pro-
blemas acontecem nesta relação: prestador de servi-
ço, operadoras e usuários. Esses problemas foram se 
avolumando, foram crescendo, a ponto de chegamos 
ao momento, no Brasil, em que essa relação está ex-
tremamente dificultosa, inclusive com dificuldades de 
cumprimentos contratuais por parte das operadoras. 
Por sinal, 52 das 372 operadoras estão no considera-
do alto risco assistencial. E isso corresponde a 12%. 
Ou seja, essas operadoras correm risco de ter proble-
mas no cumprimento contratual entre prestadores de 
serviços e usuários. 

A Agência Nacional de Saúde estava presente, 
participou do debate, ouviu as solicitações, ouviu os 
relatos das instituições representativas dos odontólo-
gos, ouviu seus pleitos, ouviu o que foi colocado pela 
Uniodonto, ouviu o que foi dito pelas empresas de gru-
po. O que eu achei mais interessante nessa audiência 
é que existe uma predisposição de todos os entes, de 
todos os atores, para solucionar os problemas explici-
tados, colocados em pauta, colocados na mesa, hoje 
pela manhã, na audiência.

A Federação Interestadual de Odontologia solici-
tou à Agência Nacional de Saúde – solicitação muito 
justa por sinal – uma vaga no Conselho da Agência 
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Nacional de Saúde para os odontólogos, o que eu 
acho muito justo.

Reclamou também do raio X pericial. Ou seja, as 
operadoras pedem exame de raio X antes e depois de 
realizados os procedimentos, expondo desnecessaria-
mente o usuário, o paciente, à radiação ionizante, o que 
é inadmissível. Foi também pedida pela Federação a 
criação de uma comissão permanente de negociação 
com as operadoras.

Foi solicitada, dentre outras coisas, também a 
instituição de uma data base para serem implantados 
os reajustes doravante. 

Uma queixa contumaz dos prestadores de ser-
viço são as glosas inexplicáveis, as glosas lineares 
que acontecem por parte das operadoras, e também 
o descredenciamento de prestadores de serviço sem 
justa causa, o que é absolutamente inadmissível. Às 
vezes, o dentista, o prestador de serviço, pelo fato de 
participar de uma assembleia de reivindicação, sofre 
punições por parte das operadoras, o que é absolu-
tamente inadmissível num Estado democrático como 
vivemos aqui no Brasil.

Portanto, quero, Sr. Presidente, fazer esta presta-
ção de contas aos senhores da audiência exitosa que 
tivemos hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Daqui 
a três meses, ficou acertado que voltaremos a conver-
sar para fazer uma aferição dos encaminhamentos e 
das soluções extraídas desse debate.

Era só o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agrade-
ço, mais uma vez, a benevolência do Senador Maldaner.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Paulo Davim, pelo acordo feito!
Agora, fala, como orador inscrito, o Senador Ca-

sildo Maldaner.
Em seguida, seria a vez do Senador Anibal Diniz, 

mas este permutou com o Senador Aloysio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, Senador 
Casildo Maldaner:

A Presidência designa, para integrarem a Re-
presentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, 
o Deputado Assis Melo, da minha cidade de Caxias 
do Sul, como titular, e a Deputada Manuela D’Ávila e 
o Senador Cássio Cunha Lima, como suplentes, nos 
termos dos Ofícios nºs 102/2012, da Liderança do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na Câmara dos 
Deputados, e 53/12-GLPSDB, da Liderança do Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado 
Federal, respectivamente, e dos Atos da Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional nºs 19, 20 e 21, de 2012.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 102/12 

Brasília, 28 de março de 2012

Assunto: Indicação de membros para Representação 
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do De-

putado ASSIS MELO (PCdoB-RS), como titular, e da 
Deputada MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS), como 
suplente, para integrarem a Representação Brasileira 
no Parlamento do MERCOSUL, mediante anuência 
expressa dos parlamentares.

Respeitosamente, Deputada Luciana Santos, 
Líder – Deputada Manuela D’ávila – Deputado As-
sis Melo

 
Ofício nº 53/12-GLPSDB

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o senador CÁSSIO 

CUNHA LIMA para integrar, como suplente, a Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua 
composição, organização e competências.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL Nº 19, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 
01/2011-CN, “que dispõe sobre a Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, 
organização e competências”, e para os efeitos do que 
determina o art. 10 da referida Resolução.

Resolve:
Art. 1º Designar a Deputada Manuela D’Ávila, na 

condição de membro suplente da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul, em virtude de anu-
ência expressa de S. Exª, aposta no Ofício nº 102/12, 
de 28 de março de 2012, da Liderança do Partido Co-
munista do Brasil – PCdoB, na Câmara dos Deputados.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua 
publicação.

Senado Federal, 08 de maio de 2012. – Depu-
tada Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional no exercício da Presidência.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL Nº 20, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 
01/2011-CN, “que dispõe sobre a Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, 
organização e competências”, e para os efeitos do que 
determina o art. 10 da referida Resolução.

Resolve:
Art. 1º Designar o Deputado Assis Melo, na condi-

ção de membro suplente da Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul, em virtude de anuência 
expressa de S. Exª, aposta no Ofício nº 102/12, de 28 
de março de 2012, da Liderança do Partido Comunista 
do Brasil – PCdoB, na Câmara dos Deputados.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua 
publicação.

Senado Federal, 08 de maio de 2012. – Depu-
tada Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional no exercício da Presidência.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL Nº 21, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 
01/2011-CN, “que dispõe sobre a Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, 
organização e competências”, e para os efeitos do que 
determina o art. 10 da referida Resolução.

Resolve:
Art. 1º Designar o Senador Cássio Cunha Lima, 

na condição de membro suplente da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul, em vaga desti-
nada ao Bloco Parlamentar da Minoria, de acordo com 
o Ofício nº 53/12-GLPSDB, da Liderança do partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB, no Senado 
Federal.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua 
publicação.

Senado Federal, 08 de maio de 2012. – Depu-
tada Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional no exercício da Presidência.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Rodrigo 
Rollemberg, que já havia pedido para falar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, gostaria que V. Exª fizesse um esclarecimento. 
Parece-me que, pela ordem de inscrição, seria a vez 
do Senador Casildo Maldaner; depois, falaria o Se-
nador Anibal Diniz, que seria seguido por mim. Por 
benevolência do Senador Anibal Diniz, nós estamos 
permutando, e eu falaria antes dele.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não, Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero solicitar a V. Exª a leitura do requerimento que 
se encontra sobre a mesa, assinado por diversos líde-
res da Casa, sobre um pedido de urgência em relação 
à Lei Geral da Copa. Gostaria que V. Exª lesse o re-
querimento, para que, na Ordem do Dia, pudéssemos 
submetê-lo à votação, pedindo escusas ao querido 
Senador Casildo Maldaner, orador que está na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Se houver a concordância do meu querido Se-
nador Casildo Maldaner, lerei o requerimento, o que 
será breve. (Pausa.)

Com o entendimento feito, a pedido do Líder Se-
nador Eduardo Braga, não havendo objeção por parte 
do Plenário, leio o seguinte requerimento:

“Nos termos regimentais, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 
10, de 2012, que dispõe sobre as medidas re-
lativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e 
à Copa do Mundo Fifa 2014, que serão realiza-
das no Brasil, e que altera as Leis nºs 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de 
maio de 2003.”

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento tem a assinatura de mais de 
uma dezena de líderes, liderados pelo Senador Edu-
ardo Braga e outros.

Esse requerimento será votado após a Ordem 
do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do Regi-
mento Interno.

Senador Eduardo Braga, fica atendido o seu 
pedido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Casildo Maldaner está com a palavra.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, que preside a sessão; 
nobres colegas, volto ao tema, Sr. Presidente, porque, 
ontem ainda, em Santa Catarina, o governo do Estado 
reuniu lideranças empresariais que investem nos por-
tos, Secretários de Estado, Prefeitos, principalmente os 
das sedes portuárias, Parlamentares da Assembleia 
Legislativa, Parlamentares da Câmara dos Deputados, 
nós, os três Senadores por esta Casa, Luiz Henrique, 
Paulo Bauer e este que lhes fala. Todos reunidos deba-
temos os reflexos da Resolução nº 72, principalmente 
o nosso Estado, e sei que nos Estados afetados não 
é diferente, pois trago algumas considerações nesta 
tribuna, em função da preocupação, em função do que 
foi estabelecido e do que se vislumbra nos próximos 
meses, principalmente a partir de janeiro de 2013.

Como era do conhecimento de muitos de nós, a 
aprovação da Resolução nº 72 por esta Casa, além 
de não solucionar os problemas da indústria brasileira 
e de desequilibrar profundamente as contas dos go-
vernos estaduais afetados, terá repercussões ainda 
maiores, que exigirão a atenção do Governo Federal. 
Está em risco não apenas a preservação do emprego e 
do desenvolvimento econômico nesses Estados, mas, 
acima de tudo, a segurança jurídica, indispensável ao 
ambiente de negócios. 

Ontem, o governo de Santa Catarina, como disse 
antes, em uma atitude elogiável, reuniu autoridades 
políticas, como Parlamentares, Prefeitos, Secretários 
de Estado, representantes desta Casa, enfim, muitos 
de nós, para fazermos uma reflexão. Eu diria que, sem 
prejuízo das compensações, os Estados afetados de-
vem examinar, buscar junto ao Supremo Tribunal Fede-
ral, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
questionar a validade da legislação aprovada. Juristas 
renomados afirmam que alterações em alíquotas de 
impostos só podem ser feitas por intermédio de lei 
complementar, aprovadas nas duas Casas Legislati-
vas, e não por projeto de resolução. 

Sei que há divergências, mas é um assunto que 
muitos esposam no sentido de que a matéria mere-

ce uma Adin. E eu digo mais uma vez: sem prejuízo 
das discussões e das compensações que estão em 
andamento, que devem andar e devem ser céleres, 
para se tentar minimizar e mitigar esses problemas. A 
possibilidade da Adin está em discussão não só pela 
Procuradoria-Geral do meu Estado, mas também pela 
dos demais Estados afetados.

Aliás, ainda hoje eu trocava ideia com o eminen-
te Senador Ricardo Ferraço, pelo Espírito Santo, que 
também comunga, mais ou menos, da mesma ideia da 
necessidade da Adin. Aliás, ele mesmo levantou essa 
tese, quando foi Relator da CJJ no Senado. 

Não obstante esse fato, é preciso destacar, nobres 
Colegas, que durante a vigência da atual legislação, 
Santa Catarina, a exemplo do que ocorreu em outros 
Estados, criou programas de incentivo ao desenvolvi-
mento econômico, usando de mecanismos legais dis-
poníveis. A intenção nunca foi incentivar a importação 
de produtos manufaturados, mas, sim, equipamentos 
e matérias-primas que permitissem o crescimento e 
a inovação em nossas indústrias.

Registramos ainda uma vigorosa revitalização dos 
nossos portos, que receberam investimentos públicos 
e privados de vulto. Hoje, temos portos modernos, as-
sociados a uma pungente cadeia produtiva, agrega-
da, com operadores portuários, terminais logísticos, 
empresas de comércio exterior, propiciando não ape-
nas a importação, mas principalmente as atividades 
exportadoras, desde sempre uma marca registrada 
em nossa indústria e no agronegócio, um destaque 
de Santa Catarina. 

Estimativas dão conta da criação de mais de 300 
empresas, desde 2007, cuja saída do Estado causaria 
a perda de mais de 18 mil postos de trabalho. Via de 
regra, seja na iniciativa privada ou no Poder Público, 
investimentos são realizados com base em um cenário 
econômico, social e jurídico. Todos os investimentos 
são examinados dentro de um cenário econômico, 
social, jurídico, sem dúvida alguma. Estamos tratando 
de grandes investimentos, de milhões de reais, feitos 
por empresas, muitas delas de capital aberto, grupos 
internacionais, sociedades. 

Enfim, esses recursos, Sr. Presidente, foram, na 
maior parte dos casos, captados via financiamentos 
de longo prazo, tomados junto a instituições financei-
ras privadas e públicas, como, por exemplo, no meu 
Estado, o próprio BRDE, que representa os três Es-
tados do sul, com as linhas do BNDES. O BRDE tem 
financiado empresas dentro desses programas nesses 
nossos portos catarinenses; o próprio BNDES. E essas 
propostas foram levadas e analisadas com planeja-
mento. O BNDES tem recepcionado essas propostas 
de milhões para lá as empresas se estabelecerem e 
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tem analisado de que maneira vamos captar essas 
propostas, de que maneira vamos aprovar esses pro-
jetos. E foram ver de que maneira. Foi através de um 
planejamento, de uma história contada, e o BNDES, 
instituições como o Badesc, em Santa Catarina, e 
outras instituições com recursos do Governo Federal 
analisaram com cuidado. 

De que maneira esses recursos vão voltar? Como 
é que estão apresentando esses projetos? Estamos 
apresentando porque o governo catarinense, de acor-
do com a legislação que lhe é facultada pelo princí-
pio federativo, resolveu incentivar, fortalecer os por-
tos dessa maneira e daquela, o que lhe é permitido, 
como também o Governo Federal – sói acontecer –, 
que usa de mecanismos que lhe são facultados para 
favorecer algumas regiões do Brasil, como o Centro-
-Oeste, o Norte, o Nordeste. São incentivos fiscais que 
ele pode criar, e as empresas examinam esses pro-
gramas para lá se estabelecerem, quer no Nordeste, 
no Norte, no Centro-Oeste; no Brasil, onde há esses 
incentivos. Examinam quais são as propostas, de que 
maneira, como é que vai vir de fora, de outros lugares 
do Brasil, como até de Santa Catarina. Empresas que 
lá estavam, instalando, criando, inovando, como uma 
fábrica de automóveis em Joinville, mas, em função 
dos incentivos que o Governo Federal tem oferecido, 
estão indo para o Ceará. Por causa de programas do 
governo do Estado, do Governo Federal, estão indo 
se instalar no Ceará para buscar financiamentos que o 
próprio programa oferece, naturalmente com garantias. 

Da mesma forma, os Estados detêm o direito de 
privilegiar ou de oferecer um regime especial. É um re-
gime especial por determinado tempo. É um programa 
que lhes faculta a legislação brasileira pelo princípio fe-
derativo. E esses Estados – um deles o meu, de Santa 
Catarina – têm usado para fazer o quê? Para descen-
tralizar a saída e a entrada de produtos no País; para 
não congestionar o porto de Santos, no caso; para evitar 
as grandes filas na entrada ou na saída; para descen-
tralizar essa costa de oito mil e poucos quilômetros no 
Brasil. E nós, com aproximadamente 500 quilômetros na 
costa catarinense, com seis portos estabelecidos. Cin-
co deles, com isso, foram modernizados. Examinaram 
a legislação catarinense, examinaram de que maneira 
vão se estabelecer. Muitas delas são empresas S. A., 
que estão na Bolsa, que têm que ter projetos claros, 
evidentes; muitas delas com a participação de fundos. 
Examinaram as propostas estabelecidas nesses portos 
e lá investiram. Projetos foram analisados, e o Governo 
Federal concorreu com a aprovação desses projetos 
por meio da aprovação, que leva cinco, seis, oito anos 
de prazo para a amortização. Aí aprovaram os projetos 
com a autoridade federal. Agora vem a própria auto-

ridade federal, exigindo que se cortem abruptamente 
esses projetos? Como fica isso?

Houve uma quebra de contrato; houve uma que-
bra de entendimento. Como ficam essas empresas em 
relação ao meu Estado? Como ficam essas empresas 
que acreditaram, que confiaram nessa legislação, nesse 
contrato, que creram que isso seria cumprido? Como 
vão ficar, junto ao Governo Federal, os financiamen-
tos de longo prazo do BNDES? Para devolver, entra-
ram com a contrapartida. Nós entramos, e o resto do 
Governo... Nós aprovamos o projeto, gerando tantos 
milhares de empregos, desenvolvimento, a descentra-
lização, a modernização e, abruptamente, a partir de 
janeiro, não há nem a graduação. Não deu para nós 
fazermos com que fosse inserida na proposta. 

Agora, está um dilema: não é só o Estado que, 
a partir do ano que vem, deixa de concretizar o seu 
orçamento plurianual. O orçamento deste ano das 
empresas, graças a Deus, conseguimos salvar, mas 
o Estado tem o orçamento plurianual, que a lei exige 
que se faça também. Essas empresas, para buscar o 
compromisso de quatro, cinco, seis anos de financia-
mento, projetaram as garantias e também a devolução 
com contratos internacionais, para que pudéssemos 
amortizar esses investimentos e devolver esse dinheiro 
ao próprio Governo Federal, ao próprio BNDES e, com 
esse dinheiro, gerar novos negócios e desenvolvimento. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Mas isso não está sendo respeitado, Sr. Presi-
dente, nobres colegas.

Vou finalizando, mas eu não poderia deixar de 
trazer a dor que senti ontem, mais de perto com os 
que investiram nesses portos. Eu vi ontem uma lamú-
ria; eu vi ontem a dor que sentem as pessoas dessas 
empresas, de pessoas jurídicas, de sociedades e de 
conglomerados que vieram de outros lugares e investi-
ram. “E agora? O que vamos fazer? Qual será o nosso 
futuro? Vamos realizar o quê? Vão virar tapera todos 
esses empreendimentos? Para onde vão os milhares 
de empregos?” 

É por isso que eu digo, Sr. Presidente, nobres 
colegas, que, ao lado das compensações, que devem 
ser examinadas não só para o Estado – são tratativas 
–, não podemos deixar de ver se são os bancos oficiais 
ou mesmo os privados, como vamos encarar esses in-
vestimentos, de que maneira vamos graduar isso, de 
que maneira vamos fazer com que essas empresas 
tenham condições de enfrentar. Vamos oferecer mais 
e melhor logística para que elas possam se sustentar 
e para que se mantenha a descentralização no Brasil? 
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Ao lado disso, não se pode afastar a possibilida-
de da Adin, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
que o meu Estado está examinando em conjunto com 
os outros Estados afetados. Acho que é um direito 
de sobrevivência, Sr. Presidente, nobres colegas. É o 
princípio federativo! 

Tem que gritar, sim, porque isso dói! Isso mexe 
com programas que o setor público tem oferecido e 
aprovou. É quebra de contrato, é quebra de um para-
digma. O Brasil não pode entrar nessa, até com seus 
irmãos aqui dentro. Não se pode fazer nem com os 
outros, fora, que dirá com seus irmãos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Vou encerrar, Sr. Presidente, e até agradeço a 
tolerância, mas eu não poderia deixar de levantar esse 
protesto dolorido, Sr. Presidente. Eu tinha que fazer isso.

Eu gostaria que V. Exª, em função do meu tempo 
que se está esgotando, porque a Ordem do Dia está 
para chegar, desse como lido o meu pronunciamento, 
para que ele constasse dos Anais da Casa e ficasse 
registrado, porque é um momento histórico, em que o 
Estado está se levantando, no seu conjunto, para que 
nós possamos ultrapassar esse momento duro que 
estamos a enfrentar.

Essas eram as considerações, Sr. Presidente e 
nobres colegas.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR CASILDO MAL-
DANER.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, como era do conhecimento de 
muitos de nós, a aprovação da Resolução 72 de 2010, 
por esta Casa, além de não solucionar os problemas 
da indústria brasileira e desequilibrar profundamente 
as contas dos governos estaduais afetados, trará re-
percussões ainda maiores, que exigirão a atenção do 
Governo Federal. 

Está em risco não apenas a preservação do em-
prego e do desenvolvimento econômico nestes Estados, 
mas acima de tudo a segurança jurídica indispensável 
ao ambiente de negócios.

Ontem, o Governo de Santa Catarina, numa atitu-
de elogiável, reuniu autoridades políticas, como parla-
mentares, prefeitos e secretários de Estado, juntamente 
com o setor empresarial envolvido, unidos na busca 
por alternativas viáveis para mitigação das perdas. Os 
representantes catarinenses nesta Casa, senadores 
Luiz Henrique da Silveira, Paulo Bauer e este orador, 
também presentes ao encontro, estão completamente 
comprometidos com esta meta.

Não somente Santa Catarina, mas todos os Es-
tados afetados buscarão, junto ao Supremo Tribunal 
Federal, através de ação direta de inconstitucionalidade, 
questionar a validade da legislação aprovada. Juristas 
renomados afirmam que alterações em aliquotas de 
impostos só podem ser feitas por intermédio de lei 
complementar, aprovada nas duas Casas Legislativas, 
e não por projeto de Resolução.

Não obstante este fato, é preciso destacar, nobres 
colegas, que durante a vigência da atual legislação, 
Santa Catarina, a exemplo do que ocorreu em outros 
Estados, criou programas de incentivos ao desenvol-
vimento econômico, usando dos mecanismos legais 
disponíveis. A intenção nunca foi incentivar a importa-
ção de produtos manufaturados, mas sim equipamen-
tos e matérias-primas que permitissem o crescimento 
e inovação em nossas indústrias. 

Registramos, ainda, uma vigorosa revitalização de 
nossos portos, que receberam investimentos públicos e 
privados de vulto. Hoje, temos portos modernos, asso-
ciados a uma pungente cadeia produtiva agregada, com 
operadores portuários, terminais logísticos, empresas 
de comércio exterior, propiciando não apenas a impor-
tação, mas principalmente as atividades exportadoras, 
desde sempre uma marca registrada de nossa indús-
tria e agronegócio. Estimativas dão conta da criação 
de mais de 300 empresas, desde 2007, cuja saída do 
Estado causaria a perda de 18 mil postos de trabalho.

Via de regra, seja na iniciativa privada ou no poder 
público, investimentos são realizados com base em um 
cenário, econômico, social e jurídico. Estamos tratando 
de grandes investimentos, de milhões de reais, feitos 
por empresas, muitas delas de capital aberto, grupos 
internacionais, sociedades, enfim. Estes recursos fo-
ram, na maior parte dos casos, captados via financia-
mentos de longo prazo, tomados junto a instituições 
financeiras privadas e públicas, como o BNDES, com 
prazos de pagamento que facilmente ultrapassam 
sessenta meses. Não são raros os casos em que as 
próprias linhas disponibilizadas configuravam-se em 
programas governamentais.

Qualquer empreendedor em começo de carreira 
sabe que, quando tomamos um empréstimo, há um 
planejamento financeiro, com previsão de custos e 
receitas, que permitirá seu pagamento. O questiona-
mento é inevitável: o que acontece agora, em que as 
regras do jogo mudaram?

A opção tomada na tramitação desta matéria foi 
a do rolo compressor, operando em velocidade ímpar. 
Foram fechados os canais de comunicação. Neste 
momento, no entanto, não se trata apenas de buscar 
compensações às perdas, nem apenas do cuidado 
com o equilíbrio das contas públicas, mas sim de res-
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peito ao ordenamento jurídico em cujas bases foram 
firmados esses contratos. 

Com relação às instituições públicas de finan-
ciamento, se faz necessária uma revisão das regras 
nos financiamentos tomados pelo setor. Já com rela-
ção aos investimentos privados, será preciso estudar 
outra forma de compensação às perdas. Por isso, no-
bres senadores, insistimos tanto na tese da aplicação 
gradual das alíquotas de uniformização do ICMS de 
importação, garantindo o prazo necessário para adap-
tação do mercado. Assim, abruptamente, tudo se torna 
muito mais complicado.

De outro lado, redobraremos os esforços em 
busca de bandeiras que nos são caras, e que durante 
muito tempo têm sido negadas. Refiro-me aos investi-
mentos infraestruturais que permitirão, estes sim, um 
crescimento sólido de nossa indústria. 

Precisamos de melhorias na malha rodoviária 
federal que corta nosso Estado, notadamente as BR’s 
101, 470, 280, 282 e 153. A criação da chamada ‘Ferro-
via do Frango’, fazendo a ligação no sentido Leste-Oes-
te, em conjunto com uma ferrovia litorânea, permitirá 
uma brutal redução nos custos produtivos, oxigenando 
também a atividade portuária. Temos defendido estas 
teses desde sempre, também comungadas pelo pre-
sidente da Federação das Indústrias de Santa Catari-
na, o empresário Glauco José Côrte, que afirmou ser 
este eixo o caminho inevitável para o desenvolvimento 
e integração de nossa economia.

Santa Catarina sempre reagiu às adversidades e 
buscou, com união, trabalho e seriedade, seu desen-
volvimento econômico e social. Desta vez, não será 
diferente, tenho convicção. 

Nossas forças vivas, políticas, empresariais e 
sociais, atuarão em conjunto para que possamos nos 
reerguer – e este esforço passa, inevitavelmente, por 
um posicionamento forte de nossa bancada federal, 
neste Senado e na Câmara dos Deputados. Não per-
mitiremos este aviltamento e, acima de tudo, qualquer 
lesão ao cidadão catarinense.

Apesar de não ter sido escolhida anteriormente, 
continuamos acreditando na via do diálogo. O Governo 
Federal ainda tem oportunidade de escolher este rumo 
e contribuir para o reestabelecimento do princípio fe-
derativo que nos rege, evitando a cisão e a discórdia.

São nossas considerações, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– V. Exª, Senador Casildo Maldaner, será atendido, na 
forma do Regimento.

Passamos a palavra para o Senador Alfredo Nas-
cimento, que falará como Líder do PR; em seguida, Se-

nador Rodrigo Rollemberg e, na sequência, a Senador 
Marta Suplicy vai assumir a Ordem do Dia.

Por favor, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paim, meus colegas Senadores e 
Senadoras, eu venho, hoje, à tribuna desta Casa, unir 
minha voz à dos médicos, acadêmicos e outros atores 
do segmento da saúde do Estado do Amazonas para 
defender um debate mais aprofundado e responsá-
vel sobre o exercício da Medicina em nosso País, de 
modo que possamos encontrar uma solução segura 
e eficaz para neutralizar a falta de médicos e para a 
necessária absorção dos profissionais que buscaram 
sua formação fora do Brasil.

A validação automática de diplomas de Medicina 
expedidos por outros países, sem a adoção de crité-
rios técnicos que comprovem a capacitação técnica 
e prática do profissional, impõe riscos incontornáveis 
para a saúde da população.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, que esse tema 
envolve demandas que me parecem justas. De um lado, 
é justo que o jovem brasileiro impedido de cursar Medi-
cina aqui, busque a sua formação em outros mercados.

Todos sabemos que Medicina é uma das vagas 
mais disputadas em nossas universidades públicas e 
das mais caras nas universidades privadas, uma for-
mação que exige o investimento de tempo e recursos 
substanciais.

Muitas vezes, a formação no exterior se mostra 
mais viável, daí o aumento do contingente de jovens 
brasileiros que recorrem a esse expediente para con-
quistar sua tão sonhada profissão. 

Ninguém questiona o direito desse jovem de 
exercer a Medicina em seu retorno, mas não podemos 
ignorar o outro aspecto dessa questão. A formação 
em Medicina difere entre os países. O que sabemos 
é que as grades curriculares são diferentes e que, em 
determinadas regiões, não há a obrigatoriedade da 
residência médica, como aqui no Brasil. 

O alerta que médicos e acadêmicos têm feito e 
me parece mais que razoável é que a validação auto-
mática dos diplomas expedidos no exterior sem a ne-
cessária comprovação da capacitação do profissional 
cria um risco inadmissível para os pacientes.

Esse assunto tem mobilizado as atenções, em 
meu Estado. Fui procurado pelo presidente do Sindi-
cato dos Médicos do Estado do Amazonas, que exter-
nou sua preocupação com a validação dos diplomas 
estrangeiros.

Tem havido manifestações e até mesmo passe-
atas em Manaus pedindo a atenção das autoridades 
na articulação de uma solução que não signifique uma 
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aposta no escuro, um endosso sem base de que os 
médicos formados no exterior estão efetivamente pre-
parados para o exercício da profissão.

Penso que não podemos reduzir esse debate às 
questões da falta de médico ou do que tem sido con-
siderado como movimento de reserva de mercado. 
Na minha avaliação, cabe a nós, aqui no Congresso 
Nacional, encontrarmos mecanismos que tragam se-
gurança aos pacientes e também tornem atrativo o 
exercício da Medicina nas regiões menos desenvolvi-
das e remotas do Brasil.

Para que os senhores e as senhoras tenham uma 
ideia, até outubro do ano passado, o Brasil registrou o 
contingente de mais de 371 mil médicos em exercício. 
Esse número cresce exponencialmente todos os anos, 
quando saem das faculdades públicas e privadas bra-
sileiras cerca de 17 mil novos médicos.

Apesar disso, a demanda em diversas regiões 
também é crescente, revelando a desigualdade na 
oferta desse profissional. As regiões Norte e Nordeste 
brasileiras registram índices africanos de atendimento, 
com menos de um médico para cada mil habitantes, 
enquanto a média nacional é de 1,95 médicos, quase 
dois médicos, por mil habitantes.

No Distrito Federal, por exemplo, meu caro Se-
nador Rollemberg, são quatro médicos por mil habi-
tantes. O maior contingente de médicos se concentra 
nas capitais e cidades de maior porte. Para que se 
tenha uma ideia, 72% dos médicos em atividade no 
Brasil estão lotados nas regiões Sul e Sudeste do País. 
Esse quadro exige a discussão de instrumentos que 
tornem atrativo o exercício da profissão nas regiões 
mais afastadas.

A formulação de uma política de interiorização da 
Medicina me parece ser o caminho. A manutenção da 
validação do diploma médico é um passo fundamental 
na garantia do bom atendimento da população, mas 
não é suficiente para resolver o problema. 

Vale registrar que estimativas do Conselho Fede-
ral de Medicina informam que o contingente de brasi-
leiros que estão cursando Medicina no exterior e que 
obtiveram seus diplomas chega a seis mil pessoas.

A cada ano, cerca de 600 estudantes retornam 
ao Brasil para o exercício da profissão. A qualidade de 
sua formação, entretanto, muitas vezes fica em xeque: 
no ano passado, dos 677 graduados em Medicina que 
participaram do Revalida – aquele programa do Minis-
tério da Educação do Governo Federal para validação 
de diplomas universitários expedidos no exterior –, ape-
nas 65 passaram e tiveram validados os seus diplomas, 
habilitando-se ao exercício da profissão em território 
brasileiro. Desses, apenas 31 são cidadãos brasileiros.

Para estimular o debate, vale comentar que, em 
2010, 628 candidatos participaram da primeira edição 
do Revalida e apenas dois foram aprovados. Esses 
resultados endossam a importância da manutenção e 
fortalecimento dessa iniciativa, assim como reiteram o 
desafio de encontrarmos uma solução que torne possí-
vel e perene a presença de médicos em todo o Brasil.

Os médicos do meu estado, os médicos do Bra-
sil, os acadêmicos de Medicina podem contar comigo, 
porque eu, juntamente com boa parte desta Casa, vou 
encaminhar esse assunto e encontrar uma solução que 
seja boa para o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Alfredo Nascimento. 
O seu pronunciamento valoriza a nossa Medicina e 
os nossos médicos formados no Brasil e no exterior. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Mário Couto, eu quero só anunciar que 
agora a palavra será do Senador Rodrigo Rollemberg, 
mas V. Exª tem direito pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É só para registrar 
um voto de pesar, Presidente. Serão trinta segundos 
apenas, Senador Rodrigo.

É com a mais profunda tristeza, Sr. Presidente, 
que requeiro Voto de Pesar ao Sr. Edivaldes Alves, que 
por dois anos foi meu motorista no Senado Federal, ten-
do se aposentado recentemente, em março deste ano.

O Sr. Edivaldes não era apenas um excelente 
profissional, Presidente, também era um bom amigo 
e um bom pai de família. Nasceu em São Paulo, mas 
foi criado em Jaraguá, Goiás, cidade que tanto amava.

No dia 26 de julho 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. Edivaldes, requeiro ao Senado da Re-
pública voto de pesar e de total solidariedade à família 
de tão bom amigo.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O voto será encaminhado na forma regimental, 
Senador Mário Couto.
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Com a palavra o último orador inscrito antes da 
Ordem do Dia, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Srª Presidenta Marta Suplicy.

Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna na tarde 
de hoje para registrar a vitória do presidente francês 
François Hollande. A vitória do novo presidente fran-
cês François Hollande representa muito mais do que 
uma vitória socialista em sua dimensão estritamente 
ideológica ou partidária. É também muito maior do que 
a escolha de milhões de eleitores franceses que se 
opõem a uma extrema direita xenófoba. Representa 
um processo eminentemente global, que começa a se 
afirmar por uma nova visão, por um novo caminho de 
desenvolvimento. Representa a derrota do receituário 
monetarista da austeridade, que está na raiz da crise 
europeia, em sua política recessiva, que prostrou o 
continente pela secagem dos investimentos públicos, 
pela adoção de impostos que punem a classe média e 
os mais pobres em favor dos mais ricos e das grandes 
empresas, sem falar no sistema financeiro.

Certamente, a visão social-democrata de Hollan-
de não é a garantia de uma mudança radical, mas se 
trata de uma bela oportunidade de mudança de dire-
ção para a Europa.

Hollande fez uma definição absolutamente cor-
reta ao dizer que seu maior adversário era o sistema 
financeiro, que não disputa a eleição, mas governa, 
porque estamos diante de uma crise estrutural e não 
circunstancial de um modelo neoliberal. Trata-se de 
uma crise de todo o sistema econômico, baseado na 
supremacia do capital financeiro. A crise da Europa, 
assim como a crise vivida pelos Estados Unidos, vem 
colocar em evidência não só as falhas do sistema fi-
nanceiro, tal como foi erguido e hoje funciona, mas 
também a sua força frente aos governos. Frente a isso, 
o neoliberalismo continua a ser para muitos países a 
única linguagem usada para confrontar a crise e en-
frentar os conflitos sociais que nos rondam.

Einstein tem uma máxima que cabe perfeitamente 
nesse contexto. Para ele, não podemos resolver pro-
blemas com as mesmas ferramentas que os geraram. 
Por isso, diante dessa crise de hegemonia, a eleição 
de Hollande é a afirmação de um bloco alternativo de 
esquerda que possa conciliar, dentro de uma pers-
pectiva sustentável, crescimento, emprego, inclusão e 
justiça social, com responsabilidade econômica, mas 
também com autonomia política, principalmente para 
garantir os direitos básicos da população.

Nesse sentido, há uma forte expectativa em rela-
ção ao Brasil, pelo protagonismo que o País vem as-
sumindo no cenário mundial como país que conseguiu 

aliar, nos últimos anos, crescimento econômico, redu-
ção da pobreza e das desigualdades sociais, redução 
do desmatamento, num ambiente de consolidação da 
democracia.

Sob essas perspectivas, podemos dizer que 
Hollande se torna um grande aliado da Presidenta 
Dilma. Em diversas declarações na visita que fez re-
centemente à Alemanha, na presença da Chanceler 
Ângela Merkel, a Presidenta brasileira fez duras críti-
cas e atacou as políticas expansionistas, que provo-
cam um verdadeiro tsunami monetário e que levaram 
a uma guerra cambial.

O Brasil dá o seu exemplo, ao forçar indiretamente 
a queda dos juros no mercado financeiro. Combinada 
com a decisão do Banco Central de baixar gradualmen-
te a taxa Selic, uma das mais altas do mundo, essa 
medida do Governo tende a aquecer a economia na 
contramão da crise mundial e é indispensável, embora 
não suficiente, para fazer o País crescer com distribui-
ção de renda e desenvolvimento social.

Nesse sentido, todos nós devemos apoiar as ati-
tudes, as ações anunciadas pela Presidenta da Repú-
blica, porque sempre, neste País, defenderam aqueles 
que pregam o desenvolvimento nacional a redução dos 
juros como instrumento fundamental para o desenvol-
vimento da economia brasileira.

Portanto, quero associar-me a todos os brasileiros 
que, neste momento, apoiam a decisão da Presidenta 
Dilma Rousseff.

Estamos na contramão da União Europeia, ao 
defender o desenvolvimento como alternativa para a 
crise, e não a estagnação.

O novo Presidente francês, Senador Eduardo 
Suplicy, já deu seu recado: a austeridade não é mais 
uma fatalidade. Consciente de que essa eleição pode 
significar um fato novo para a Europa, espero que tenha 
coragem de enfrentar a complexidade de interesses e 
jogos que essa trama impõe.

Ouço V. Exª, com muita alegria, Senador Edu-
ardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 
Senador Rodrigo Rollemberg, quero compartilhar a 
saudação que V. Exª agora faz com respeito ao que se 
sucedeu na França, ou seja, o resultado das eleições 
em que o candidato do Partido Socialista Francês, Sr. 
Hollande, venceu por 52% a 48%, no segundo turno, 
o então Presidente Sarkozy, que foi um presidente de 
grande relevância e repercussão na França e no mundo 
ao longo do seu mandato, objeto de grandes polêmicas, 
mas que, inclusive, com respeito ao Brasil, mostrou si-
nais de amizade. Esteve aqui com o Presidente Lula, 
conversando no mais alto tom de cooperação mútua. 
Portanto, é importante que o novo Presidente Hollande 



16318 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

tenha também já demonstrado uma atitude tão positiva 
com relação ao Brasil. As eleições francesas, em espe-
cial o que aconteceu com o Partido Socialista Francês, 
envolvem lições para os partidos políticos no mundo. V. 
Exª acompanhou e sabe que o Partido Socialista Francês, 
que tem cerca de 200 mil filiados, promoveu uma prévia 
entre os seus seis pré-candidatos por volta de outubro 
último. Eles fizeram três debates públicos com alto grau 
de audiência. Dois candidatos foram para o segundo 
turno da prévia da escolha do candidato à Presidên-
cia: a Srª Ségolène Royal e o Sr. Hollande, os dois, de 
maneira equilibrada. Resolveram, então, fazer um novo 
debate em dois domingos. Estima-se que esse debate 
foi assistido por cerca de cinco milhões de pessoas. No 
primeiro turno, 2,7 milhões de pessoas compareceram 
para votar; e mais de três milhões compareceram na 
segunda votação. Cada cidadão francês que colocava 
seu compromisso assinado por estar de acordo com os 
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, conforme 
os objetivos do Partido Socialista Francês, e que paga-
ram um euro equivalente a R$2,40, puderam votar. E 
isso representou uma participação popular notável, a 
ponto de, logo após o resultado que confirmou a vitória 
do Sr. Hollande, ele já estava à frente das pesquisas de 
opinião, algo que não ocorria anteriormente. Portanto, o 
processo de escolha democrática por prévias com esse 
tipo de participação, abrindo-se a todos os eleitores sim-
patizantes do Partido Socialista Francês, constituiu um 
dos pontos altos. Acredito que essa experiência possa 
ser examinada por nós que estamos aqui votando ini-
ciativas como a do Senador Aécio Neves, aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça, segundo a qual 
todos os partidos agora podem realizar prévias por um 
procedimento legal. Então, quero congratular-me com 
seu partido-irmão na França.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Obrigado, Senador Suplicy. 

Este é o momento oportuno também para nós, 
socialistas, refletirmos sobre o futuro do Brasil e o nos-
so papel frente ao desenvolvimento do País e à crise 
que nos circunda. Temos que dar um passo efetivo em 
direção ao novo quadro civilizacional que humanizem 
os cifrões que nos desumanizam e que repensem os 
valores que nos desvalorizam. 

É pelo resgate do real sentido da política em sua 
relação primordial com a polis, que envolve toda sua 
gente, que se pode chegar a uma mudança efetiva.

Em uma democracia, quando se recebe o man-
dato do povo, nenhum objetivo é impossível. Lembro 
da frase do mestre Miguel Arraes, quando voltou ao 
governo de Pernambuco, no final dos anos 80: “O que 
for possível a gente fará e o que não for possível...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) ...o povo nos ajudará a fazer”. Que seja, então, 
pela legitimidade popular que se faça um caminho le-
gítimo de desenvolvimento. 

Esse é o nosso desejo e o nosso registro, agra-
decendo a V. Exª, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Rollemberg. Parabenizo-o 
pelo discurso em homenagem à eleição do Presidente 
francês Hollande.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 401, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o 
art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos da Casa no dia 14 de maio de 2012, 
com ônus para Casa, para desempenho de missão de 
representação na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, opor-
tunidade em que estarei participando de Diligências da 
CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no 
Brasil, criada pelo Requerimento nº 226, de 2011.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA

Peço a todas as comissões que estão em anda-
mento para encerrarem os seus trabalhos. Pelo art. 
107, parágrafo único, “em qualquer hipótese, a reunião 
de comissão permanente ou temporária não poderá 
coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das 
sessões deliberativas ordinárias do Senado”. 

Nós começamos neste instante a Ordem do Dia 
esperando que as comissões encerrem os seus tra-
balhos. Temos em votação duas medidas provisórias.

As comissões podem ser encerradas ou suspen-
sas até o final da Ordem do Dia. 

Item 1:

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 (proveniente da Medida Provi-
sória nº 552, de 2011).
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Transcorre hoje a sexta sessão da ma-
téria constando da pauta.

Antes de submeter a matéria ao Plená-
rio, a Presidência presta os seguintes escla-
recimentos:

– Foram apresentadas à medida provi-
sória 126 emendas;

– A matéria foi aprovada na Câmara dos 
Deputados no dia 17 de abril último, tendo 
como relator o Deputado Miguel Corrêa (PT 
– MG);

– O prazo de vigência de sessenta dias 
foi prorrogado por igual período pelo Ato do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
nº 6, de 2012, e se esgota no dia 9 de maio. 

– O Projeto de Lei de Conversão nº 9, 
de 2012, foi lido no Senado Federal no dia 19 
de abril.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Senador Gim Argello, 
Relator revisor da matéria, para proferir parecer sobre 
a matéria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer uma 
ponderação a V. Exª. 

Foi feito um entendimento entre as lideranças 
sobre a apreciação das medidas provisórias. A MP nº 
553 teve seu parecer entregue hoje. É impossível os 
Senadores tomarem conhecimento e se assenhorea-
rem dos termos do parecer. Sendo assim, eu queria 
fazer uma sugestão ao Líder do Governo e a V. Exª 
para que nós apreciássemos essa MP, que é de todo 
meritória, sobre a qual o Senador Gim Argello vai pro-
ferir seu parecer, e deixássemos a MP nº 553, que trata 
de crédito extraordinário, para apreciarmos amanhã, 
com o compromisso do meu Partido, e seguramente 
do PSDB, de apreciá-la tomando conhecimento do 
texto do projeto de lei de conversão, mas com o tempo 
para que nós tomemos conhecimento daquilo que foi 
escrito pelo Relator e que produziu o relatório que só 
foi entregue na tarde de hoje e não houve tempo para 
que os Senadores pudessem tomar conhecimento da 
inteireza, do teor do relatório.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Entendi, entendi.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para ponderar 
ao nosso eminente Líder Agripino que evidentemen-
te ele tem toda a razão. Esse relatório foi distribuído 
apenas hoje, pela manhã, mas é um relatório que não 
altera o texto que foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados. E todos nós, nesta Casa, todas as lideranças 
estão absolutamente de acordo que temos um volume 
de medidas provisórias em curso em ambas as Casas 
que dificilmente nos permitiriam abrir, meu caro Sena-
dor Agripino Maia, uma janela de votação na Ordem 
do Dia do Senado. 

Portanto, queria fazer um apelo a V. Exª no sentido 
de que nós pudéssemos votar a MP 553 hoje, a fim de 
que amanhã o Plenário desta Casa pudesse ter uma 
janela de oportunidades para avaliar importantes ma-
térias. É o apelo que faço a V. Exª, como homem pon-
derado que é, como um líder que compreende muitas 
vezes a necessidade desses entendimentos, para que 
nós possamos dar curso às nossas responsabilidades 
para com o País e para com a população brasileira. Eu 
faço esse apelo a V. Exª, tendo em vista que o relatório 
apresentado pelo eminente Senador Lobão Filho não 
alterou o texto da MP 553, como aprovado no projeto 
de lei de conversão vindo da Câmara dos Deputados. 

Era o apelo que eu faria ao nosso eminente Líder 
Agripino Maia, tendo em vista as razões aqui expressas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu gostaria de acrescentar, nobre Líder 
Agripino Maia, outra questão para a sua avaliação que 
considero também bastante importante. 

Fazendo minhas as palavras do Senador Eduar-
do Braga, eu acrescentaria que amanhã nós vamos 
votar, pelo entendimento de lideranças – creio que 
V. Exª também concordou –, a Lei da Copa. E, se V. 
Exª for atendido no desejo expresso, o que faz todo o 
sentido, até compreendo, nós não poderemos votar a 
Lei da Copa amanhã, e isso atrasará bastante essa 
votação, que é muito importante para o nosso País, 
para a questão da Copa e tudo o mais, como V. Exª 
tem acompanhado. 

Como disse o Senador Eduardo Braga, é uma 
votação bastante simples o projeto que vai ser relatado 
amanhã, pelo Senador Lobão, que foi aprovado pela 
Câmara. Então, gostaria que V. Exª reconsiderasse. 
Caso V. Exª considere impreterível, nós iremos acatar, 
evidentemente, porque seria um acordo de liderança e 
V. Exª, não concordando, nós não poríamos em votação.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Presidente Marta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Aloysio. Um momento, houve uma 
confusão.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Só para aduzir alguns elementos, 
Presidente Marta. 

Compreendo a urgência do Governo, que não é 
do Governo, é do Brasil, em submeter à apreciação 
a Lei Geral da Copa. A capital do meu Estado, Natal, 
sedia a Copa do Mundo e eu tenho interesse em que a 
Copa não seja obstaculizada principalmente por qual-
quer iniciativa congressual. Então, a colaboração que 
eu, pessoalmente, e meu Partido daremos à votação 
da Lei Geral da Copa será completa, evidentemente 
com os devidos cuidados. 

Há uma questão fulcral que é o consumo de be-
bidas alcoólicas nos Estados. Preocupa-me muitíssimo 
a violência das torcidas. Nós não podemos, por hipó-
tese alguma, mesmo que tivéssemos que transigir na 
votação, permitindo que bebida alcoólica pudesse ser 
ingerida e vendida nos Estados que sediarão a Copa 
do Mundo, jamais perpetuar esse procedimento nos 
estádios de futebol do Brasil, para evitar que se repitam 
fatos enlouquecidos como os que começam a acon-
tecer no Brasil e que começaram a acontecer antes 
na Europa e em outros países, que têm instituições 
mais sólidas do que o Brasil e que estão coibindo, com 
muita energia, esse fato, que é estimulado pela bebida 
alcoólica nos estádios. Mas essa é uma questão que 
vai ser debatida, discutida, apreciada e votada pelo 
Plenário. Eu terei toda a boa vontade com a questão 
da Lei Geral da Copa, feita essa ressalva.

Agora o que me preocupa, Presidente Marta? Eu 
faço um acordo, um compromisso com o Líder, meu 
estimadíssimo amigo Senador Eduardo Braga. Da MP 
553, são 550 milhões de crédito extraordinário...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Fora do microfone.) – Quatrocentos e cinquenta milhões.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Quatrocentos e cinquenta. Cinquenta milhões foram 
gastos e o restante não foi gasto. Há ainda um bom 
volume de recursos ainda a ser gasto e, evidentemen-
te, a ser apreciado. 

Por que não fazemos o entendimento de, man-
tendo a tradição – porque o que me preocupa mais é 
manter a tradição e a harmonia entre aquilo que é com-
binado –, votarmos a medida provisória que desonera 
o pão, que aumenta o teto do Minha Casa, Minha Vida 
hoje, e deixamos para amanhã, com o compromisso 
de ser o item 1 da pauta e com o compromisso de 
apreciarmos, em seguida, a Lei Geral da Copa, sem 

discussão maior. Agora, respeitando uma coisa que é 
tradição, que é a relação entre os líderes, a boa relação 
entre os líderes, com respeito àquilo que é combinado.

É a proposta que faço e que espero ver acata-
da pelo...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não vejo nenhum problema.

Gostaria que o Senador Braga se pronunciasse.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 

Líder Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Sem nenhum problema, 
Presidenta Marta. Apenas para deixar claro que a nos-
sa intenção não é quebrar a tradição da boa relação 
e do bom entendimento com as lideranças. Busquei 
o entendimento com todas as lideranças apenas por 
uma razão física: como o Senador Lobão Filho não se 
encontrava em Brasília desde sexta-feira da semana 
passada para assinar o relatório, foi feita a assinatura 
do relatório hoje pela manhã. Mas, diante do compro-
misso assumido pelo nosso eminente Líder, Senador 
Agripino Maia, no plenário, não há nenhuma dificuldade.

Gostaria apenas de destacar que, dos R$450 mi-
lhões dessa MP 553, Srª Presidenta, R$310 milhões 
dizem respeito ao Ministério da Integração, no sentido 
de que nós possamos fazer o atendimento às vítimas 
da seca e às vitimas da enchente neste País.

O Senador Agripino, como eminente Líder no 
Estado do Rio Grande do Norte, sabe da dificuldade 
que nós estamos vivendo neste momento no Nordeste. 
E eu, como representante do Estado do Amazonas e 
de um dos Estados do Amazonas que está com água 
na cumeeira nesse determinado momento, sei da im-
portância e da urgência disso.

Mas nada a opor à propositura do eminente Líder, 
de que haja acordo para que a MP fique como item 1 
da pauta do dia de amanhã e que amanhã também 
façamos a votação da Lei Geral da Copa, sem nenhum 
desentendimento com relação a esse item da pauta.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito bem lembrado, Senador Braga, da ur-
gência desse crédito, do objeto para o qual ele vai ser 
dirigido. Acho que a sensibilidade do Senador Agripino 
também é nessa direção. 

Então, fica acordado que o votamos como pri-
meiro item da pauta, amanhã, depois, a Lei da Copa 
e o 14º e o 15º salários, que também estão pautados 
para amanhã.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Aloysio; depois 
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o Senador Couto, e depois voltamos ao Senador Gim 
Argello, que está ali, esperando, já há algum tempo.

Pois não, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, 
eu vou na mesma linha que o Senador Agripino Maia, 
no que se refere ao respeito a uma praxe, a uma tradi-
ção que deve ser observada nos trabalhos do Plenário 
do Senado: apresentado o parecer, pelos menos 24 
horas, para que os Senadores possam tomar conhe-
cimento do que vão votar.

Concordo também com a votação do requerimen-
to de urgência para o Projeto de Lei Geral da Copa. 
Agora, não tenho compromisso em votar amanhã, já 
com mérito, a Lei Geral da Copa.

Fique claro isso, porque temos o Regimento In-
terno, que prevê 48 horas. 

De modo que não vamos obstruir. Já dissésse-
mos isso ao Líder. O Líder Alvaro Dias já comunicou 
ao nobre Líder do Governo que não é nosso objetivo 
obstruir. Não queremos obstruir, mas queremos o res-
peito ao Regimento Interno.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu gostaria 
apenas de fazer uma colocação.

Hoje pela manhã, na reunião da Comissão de 
Assuntos Econômicos, tivemos oportunidade de con-
versar com o eminente Senador Aloysio Nunes Fer-
reira sobre a situação da votação do requerimento 
de pedido de urgência para o Projeto de Lei Geral da 
Copa. Dissemos que, de acordo com o entendimen-
to feito com as Lideranças, com as presidências das 
Comissões em que tramitava essa matéria e com os 
relatores de cada uma dessas Comissões e para que 
não houvesse nenhum prejuízo para as audiências pú-
blicas e para os prazos de cada uma das Comissões, 
submeteríamos o requerimento à Mesa apenas no dia 
de hoje, porque, após a aprovação, a tramitação nas 
Comissões é imediatamente sustada, e, por acordo 
de Senadores e de Lideranças, faríamos a votação da 
Lei Geral da Copa no dia de amanhã, em função, meu 
caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, de uma situação: 
o Senado e a Câmara dos Deputados estão com uma 
pauta tomada de medidas provisórias.

Tenho certeza de que a intenção do eminente 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, sempre muito cioso 
com relação ao Regimento, não é no sentido de pro-
crastinar a votação da Lei Geral da Copa. No entanto, 
se não obtivermos a votação da Lei Geral da Copa na 
abertura da Ordem do Dia que o Senado terá a partir da 
votação dessas duas medidas provisórias, já teremos 
outra medida provisória a caminho, entre a Câmara dos 
Deputados e o Senado da República, e essa medida, 

chegando à Mesa e sendo lida, novamente acarretará 
a pauta trancada, e, novamente, não poderemos votar 
a Lei Geral da Copa.

Portanto, eu gostaria de fazer um apelo ao emi-
nente Senador Aloysio Nunes Ferreira, sabendo que 
o Estado de São Paulo também é uma das doze sub-
sedes da Copa do Mundo no País, pois esta é uma 
matéria sobejamente debatida e nós teríamos todo o 
tempo amanhã, no Plenário, respeitados cada um dos 
relatores e cada um dos relatórios, para fazermos um 
amplo debate acompanhado por todos os Senadores 
a respeito da Lei Geral da Copa. 

Quero dizer que faço este apelo a V. Exª, acho 
que não há nenhum problema em votarmos a MP nº 
553 no dia de amanhã, respeitando a vontade dos Srs. 
Senadores de termos 24 horas, mas gostaria de fazer 
um apelo a V. Exª de que pudéssemos votar amanhã 
a Lei Geral da Copa, para que assim cumpríssemos 
o nosso dever para com o povo brasileiro, para com o 
País e para com as responsabilidades assumidas pe-
rante as instituições internacionais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, 
o PSDB já disse, desde o momento que este projeto 
de lei chegou ao Senado, que não era nossa intenção 
criar obstáculos à sua tramitação. Tanto é que concor-
damos plenamente com o rito que foi adotado de fazer-
mos sessões amanhã das três comissões, votarmos a 
urgência hoje. Quanto a isso, V. Exª pode ficar absolu-
tamente tranquilo. Conversamos efetivamente durante 
a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e eu 
disse ao senhor que iria conversar com o Líder Álvaro 
Dias, coisa que fiz efetivamente na hora do almoço. E 
a posição da nossa bancada é essa, queremos o res-
peito ao interstício normal. Quero, também, se V. Exª 
me permite lembrar o seguinte: que o atraso, o eventual 
atraso na votação da Lei Geral da Copa, em nenhum 
momento poderá ser imputado à oposição. Esse projeto 
de lei ficou na Câmara dos Deputados durante meses 
e meses e não foi votado. Havia uma questão que me 
parece absolutamente simples do ponto de vista da 
alternativa que se coloca, pode ou não pode beber 
cerveja no dia do jogo no estádio de futebol, que não 
envolvia nenhuma questão de valores fundamentais. 
Imagine que se fosse discutir a descriminalização do 
aborto, algo que envolve valores fundamentais, im-
portantes para a sociedade. Não; pode ou não pode 
tomar cerveja nos dias em que houver jogo de fute-
bol na Copa do Mundo em alguns Estados do Brasil. 
Ficaram mais de um ano da Câmara dos Deputados, 
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mais de um ano. Então, se houver atraso, meu querido 
líder, esse atraso não pode ser atribuído à oposição. 

Mas não haverá atraso, esteja certo V. Exª que 
amanhã nós votaremos a medida provisória já progra-
mada e tudo que estiver ao nosso alcance para lim-
parmos a pauta de modo poder votar a Lei da Copa 
no tempo que seja adequado à programação do Go-
verno, nós faremos.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, apenas 
para comunicar à Casa, inclusive ao eminente Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, que eu estive no gabinete 
do eminente Líder Alvaro Dias, conversando com o 
Líder Alvaro Dias sobre a questão da votação do re-
querimento de urgência da Lei Geral da Copa e com 
relação à votação, no dia de amanhã, do mérito da Lei 
Geral da Copa. E saí do gabinete do Senador Alvaro 
Dias, ouvindo do Senador que havia acordo para que 
votássemos hoje o requerimento da Lei Geral da Copa 
e votássemos amanhã o mérito da Lei Geral da Copa. 
E ainda digo mais a V. Exªs: falei também por telefone 
com o Senador Aécio Neves, que não está em Bra-
sília hoje, chega hoje à noite em Brasília, e também 
em respeito ao eminente Senador, uma eminente li-
derança da oposição na nossa Casa, conversei com 
o Senador, que também disse que não obstava e não 
obstaculizaria a votação do requerimento e também 
não obstaculizaria a votação do mérito, no dia de ama-
nhã, da Lei Geral da Copa.

Portanto, eu estranho a posição do PSDB neste 
momento no plenário, porque sempre entendi como da 
tradição dos entendimentos das bancadas e das lide-
ranças de que aquilo que acertamos cumprimos. Saí 
do gabinete do eminente Líder Alvaro Dias com esse 
compromisso. Portanto, eu estranho que essa posição 
tenha sido alterada.

Não estamos aqui querendo imputar à Bancada 
do PSDB ou a quem quer que seja o atraso que tenha 
havido na votação da Lei Geral da Copa. Fato é que 
não se pode desconhecer que houve um entendimen-
to com quase todos os Senadores e com quase todas 
as Lideranças, para não dizer todas as Lideranças, 
inclusive com o Senador Alvaro Dias, com quem tive o 
prazer de tomar um café e uma água no seu gabinete, 
para poder sair de lá com o compromisso de que não 
haveria dificuldade nesse sentido.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Eduardo Braga...

O Senador Mário Couto ainda deseja fazer uso 
da palavra? (Pausa.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu queria só...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, dou a palavra ao Senador Aloysio Nu-
nes e vou fazer uma proposta outra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Uma proposta prática, se V. Exª me 
permite.

O Senador Líder do Governo tomou um café com 
o Senador Alvaro Dias. Eu, um pouco mais tarde, al-
mocei com ele.

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pode ter havido algum mal entendido 
na nossa comunicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Entre o café e o almoço.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP.) – Então, a minha sugestão é a seguinte: 
o nobre Líder, que está na tribuna, Gim Argello, pode-
ria já começar a apresentar o seu parecer, e eu peço 
ao Líder para vir ao plenário, e vamos nos entender.

Eu não sou dono da verdade, eu posso ter me 
confundido. É possível que eu tenha ouvido mal, ou 
que V. Exª tenha ouvido mal. O melhor é pedir ao Al-
varo Dias que venha ao plenário. Mesmo porque as 
Comissões não podem trabalhar durante a Ordem do 
Dia, e agora a Comissão Mista de Inquérito está fun-
cionando de forma antirregimental.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Aproveito para chamar os presidentes de 
Comissões, para encerrarem as Comissões, porque 
estão contra o regulamento. Elas não podem estar 
acontecendo ao mesmo tempo em que transcorre a 
Ordem do Dia. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Por favor, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
sou muito rígido, Presidenta, nas minhas considera-
ções em torno de acordo.

É verdade, Senador Eduardo. Se V. Exª pudesse 
me ouvir, Senador Eduardo.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – É verdade que, quando cheguei 
para o almoço, Deputado Aloysio, o Deputado Alvaro 
comentou comigo que V. Exª teria tido uma conversa 
com ele, e que hoje se votaria a urgência, e amanhã 
ele teria concordado com V. Exª para se votar o pro-
jeto da Copa. Isso é verdade. Não sei se ele mudou 
de ideia depois.
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Mas eu costumo ser rigoroso, na minha forma-
ção, ao cumprir os acordos. Fui líder durante muitos 
anos, fui líder aqui da oposição, e cumpri com tudo que 
combinei com as lideranças, exatamente para que a 
convivência, como falou José Agripino, fosse fortaleci-
da, e a gente tivesse condições de trabalhar.

Então é bom, realmente, dar a palavra ao Senador 
Gim, conversar com o Senador Alvaro, para ver exata-
mente o que foi combinado. Se nós combinamos que 
vamos votar a urgência hoje e vamos votar o projeto 
amanhã, vamos cumprir com a nossa palavra.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, enquanto as Lideranças se entendem, 
nós vamos continuar.

Com a palavra o Senador Gim Argello, por favor.

PARECER Nº 468, DE 2012–PLEN

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Presidente Marta, Srªs e Srs. Senadores.

Em primeiro lugar, quero parabenizar o Colégio 
de Líderes por isso, por esse acordo firmado, parabe-
nizar o Líder Agripino Maia, que chamou a atenção de 
todos nós para que a tradição continue – é assim mes-
mo, Líder, concordo com o senhor, tem que continuar. 
E parabenizo os demais líderes, que estão esperando 
agora o Líder do PSDB, Alvaro Dias, para que possa-
mos amanhã, se Deus quiser, votar a Medida Provisória 
n° 553 e também a Lei Geral da Copa.

Vou fazer o meu relatório em cima da Medida 
Provisória n° 552.

Relatório de Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 9, de 2012, oriundo da Medida Provisória 
n° 552, de 1º de dezembro de 2011, que altera o art. 
4º da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, e o art. 
1º da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004.

É submetido à apreciação do Plenário desta 
Casa o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 9, de 
2012, oriundo da Medida Provisória n° 552, de 1º de 
dezembro de 2011.

Conteúdo
O PLV nº 9, de 2012, de ementa em epígrafe, 

compõe-se de três artigos.
O art. 1º altera o § 7º do art. 4º da Lei n° 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias. O objetivo 
é reajustar de R$75.000,00 para R$85.000,00 o limi-
te de valor do imóvel de interesse social no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), criado 
para reduzir o déficit habitacional. Um dos incentivos 
então instituídos para que as pessoas jurídicas incor-
poradoras imobiliárias aderissem ao Programa foi a 
redução de 6% para 1% da alíquota incidente sobre a 

receita mensal auferida pelas incorporações afetadas 
ao Programa, no âmbito do regime especial tributário 
que prevê o pagamento unificado de: (i) Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); (ii) Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (iii) Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (a conhe-
cida Cofins); e (iv) Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/PASEP). A referida redução se 
aplica até 31 de dezembro de 2014 aos projetos de 
incorporação de imóveis residenciais de interesse so-
cial, cuja construção tenha sido iniciada ou contratada 
a partir de 31 de março de 2009.

O art. 2º altera o art. 1º da Lei n° 10.925, de 23 
de julho de 2004, para:

a) reduzir a 0 (zero) as alíquotas da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na importação 
e sobre a receita bruta de venda no mercado interno 
dos seguintes produtos: (i) queijo do reino, por tempo 
indeterminado (inciso XII); e (ii) massas alimentícias 
classificadas na posição 19.02 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), até 
30 de junho de 2012 (inciso XVIII e § 3º);

b) prorrogar, até 31 de dezembro de 2012, a re-
dução a zero das alíquotas das citadas contribuições 
relativamente a trigo (posição 10.01 da Tipi), farinha de 
trigo (código 1101.00.10), pré-misturas próprias para 
fabricação de pão comum (código 1901.20.00 Ex 01), 
e pão comum (código 1905.90.90 Ex 01). O benefício, 
conferido a partir de 28 de maio de 2008, pela MPV 
n° 433, de 27 de maio de 2008, convertida na Lei n° 
11.787, de 25 de setembro de 2008, venceria em 31 
de dezembro de 2011 (§ 1o).

O art. 3o prevê que a lei decorrente entre em vigor 
na data de sua publicação.

A relevância e a urgência, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores.

A Exposição de Motivos (EM) n° 00190/2011 do 
Ministro da Fazenda justifica a urgência e relevância 
da MPV n° 552, de 2011, com os seguintes argumen-
tos, e muitos sólidos: (i) necessidade de estimular a 
indústria de construção civil e contribuir para a manu-
tenção dos níveis de atividade econômica, de emprego 
e de renda; e (ii) importância dos referidos alimentos 
na dieta da população brasileira de todas as classes 
sociais e da influência que tais produtos exercem so-
bre os índices de inflação.

Adequação orçamentária e financeira
Em 7 de dezembro de 2011, foi anexada Nota 

Técnica de Adequação Orçamentária e Financeira s/n, 
da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle 
do Senado Federal, atendendo ao disposto no art. 19, 
da Resolução n° 1, de 2002 - CN. 
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Constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva da MPV n° 552, de 2011, e do PLV n° 9, de 2012, 
são, pois, constitucionais, jurídicos e vazados em boa 
técnica legislativa.

Mérito
O PLV n° 9, de 2012, reduz a carga tributária in-

cidente sobre dois setores de vital importância para a 
população como um todo e, especialmente, das pes-
soas de menor rendimento, a saber: (i) a moradia; e 
(ii) a alimentação básica.

Já a desoneração da Cofins e da Contribuição 
para o PIS/Pasep incidentes sobre a importação e a 
comercialização no mercado interno de massas ali-
mentícias, trigo, farinha de trigo, pré-misturas próprias 
para fabricação de pão comum e pão comum prestigia 
os princípios constitucionais da capacidade contribu-
tiva e da seletividade, já atendidos – quanto a esses 
produtos de amplo consumo popular – no âmbito do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (alíquota 
zero) e, em parte, do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
(Convênio ICMS n° 128, de 1994).

A manutenção do crédito presumido para a agroin-
dústria decorrente da supressão da cláusula vedató-
ria de seu aproveitamento contida na MPV nº° 552, 
de 2011, é bem-vinda e deve ser saudada como uma 
reação justa advinda de um vasto contingente de con-
gressistas representantes de todas as macrorregiões 
e de quatorze agremiações partidárias.

Cabe ressaltar que o Programa Minha Casa, 
Minha Vida tem se constituído em uma das mais im-
portantes ações do Estado Brasileiro, ao direcionar 
recursos públicos para que as famílias de baixa renda 
possam vir a adquirir imóveis para habitação própria. 

Até o momento, Srª Presidente, o Programa as-
segurou um total de 815 mil casas construídas. E, 
graças a modificações propostas pela Presidente Dil-
ma, prevê-se a construção de mais de 2,4 milhões de 
casas até o ano de 2014. 

Em pronunciamento realizado em 12 de abril úl-
timo, a Presidente Dilma afirmou que as novas casas 
“vão ser construídas em mais de 2.500 Municípios, 
principalmente no Norte e Nordeste, onde vivem as 
famílias mais pobres, que precisam de mais apoio do 
Governo. A opção por essas regiões mais pobres é um 
compromisso do meu Governo, porque desenvolvimento 
econômico tem que vir acompanhado de justiça social”.

Além disso, na mesma oportunidade, a Presi-
dente esclareceu que se a casa custar mais do que 
R$ 25.000, o que foi investido pela prefeitura poderá 
ser cobrado, mas a prestação não poderá ultrapassar 
5% da renda familiar. Se uma pessoa ganha R$1.000 

o valor máximo da prestação será de R$50,00. Como 
a Presidente esclareceu 

“A gente sabe que as famílias que ganham até 
1.600 por mês só conseguem ter sua casa própria se 
o Governo ajudar.”

Em termos de investimento, isso significará 
R$2,800 bilhões nessa nova etapa do programa, o 
que está impulsionando o crédito de habitação no Bra-
sil, que, segundo dados da Caixa Econômica Federal, 
publicados na Economia Brasileira em Perspectiva, 
edição agora de abril de 2012, em 2014, os desem-
bolsos previstos para o setor habitacional terão alcan-
çado 106,6 bilhões.

Esse dinheiro, dada a maneira como o programa é 
executado, acabará por beneficiar também as próprias 
pessoas que receberão as casas, seja porque elas tra-
balham em construtoras, seja porque o acréscimo de 
renda ajudará a movimentar o comércio e a indústria.

Nesse sentido, o PLV nº 9, de 2012, que tenho 
a honra de relatar, assume particular importância ao 
propor a elevação para R$85.000 do valor do imóvel 
de interesse social, no âmbito do programa. Ao aumen-
tar o teto, evita-se o engessamento do programa, na 
medida em que se continua a estimular a indústria da 
construção civil. Além disso, asseguraremos que o pro-
grama não será inviabilizado por motivos inflacionários.

Não há dúvida de que a redução de 6% para 1% 
da alíquota incidente sobre a receita mensal auferida 
pelas incorporadoras participantes do Programa Minha 
Casa, Minha Vida acarretará diminuição significativa 
no custo da unidade residencial no valor comercial 
até R$85.000.

Assinala-se que, no art. 4º da Medida Provisória 
nº 556, de 23 de dezembro de 2011, alterou o art. 2º 
da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, para que, 
em sintonia com a alteração promovida pelo art. 1º 
da MP nº 552, de 2011, aumentar de 75 mil para 85 
mil o limite de valor do imóvel, no âmbito do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, que permite à empresa 
construtora, contratada para a construção, efetuar em 
caráter opcional o pagamento unificado de tributos 
equivalentes a 1% da receita mensal auferida pelo 
contrato de construção.

Senador Agripino. (Pausa.)
Não?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Vou 

encaminhar em seguida, Senador.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sim, 

Senhor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Durante o parecer, é impedido de receber.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presi-

dente, então, vou pedir licença à Senhora e vou direto 
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ao voto, tendo em vista que é uma matéria das mais 
importantes para a população brasileira.

Tendo em vista que o Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida – e tive a honra de ser o relator do primeiro 
Minha Casa, Minha Vida, em 2009 –, programa esse 
desenvolvido e gerido por aqueles que realmente pen-
sam na população mais humilde, e, agora, atingindo 
o teto de R$85.000, tenho certeza de que o déficit 
habitacional brasileiro, que ainda bate na casa dos 11 
milhões de famílias que precisam de moradias e com 
esses programas já atingindo, para 2014, mais 2,4 
milhões de famílias. É um programa eficiente, que re-
almente vem combater e vem facilitar, vem combater 
essa desigualdade e vem facilitar, ao mesmo tempo, 
que a família mais humilde possa, sim, ter direito a um 
lar, à casa própria.

Isso vem acontecendo em todo o País, aqui no 
Brasília, no Entorno do Distrito Federal e em todas as 
cidades satélites, é uma realidade o Minha Casa, Mi-
nha Vida, onde várias e várias famílias estão podendo 
ter a dignidade do seu próprio lar.

Vamos ao voto.
Diante do exposto, nosso voto é pela admissibili-

dade, constitucionalidade e adequação orçamentária e 
financeira da MPV n° 552, de 2011, e, no mérito, pela 
aprovação do PLV n° 9, de 2012.

Sala das Sessões.
Esse é o voto, Srª Presidente.
Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº    , DE 2012

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 9, de 2012, oriundo da Medida 
Provisória n° 552, de 1° de dezembro de 2011, 
o qual altera o art. 4° da Lei n° 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, e o art. 1° da Lei n°10.925, 
de 23 de julho de 2004.

Relator-Revisor: Senador Gim Argello

I – Relatório

É submetido à apreciação do Plenário desta 
Casa o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 9, de 
2012, oriundo da Medida Provisória (MPV) 552, de 1° 
de dezembro de 2011.

Conteúdo
O PLV n° 9, de 2012, de ementa em epígrafe, 

compõe-se de três artigos.
O art. 1° altera o § 7° do art. 4° da Lei n° 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias. O objetivo 
é reajustar de R$ 75.000,00 para R$ 85.000,00 o limi-

te de valor do imóvel de interesse social no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), criado 
para reduzir o déficit habitacional. Um dos incentivos 
então instituídos para que as pessoas jurídicas incor-
poradoras imobiliárias aderissem ao Programa foi a 
redução de 6% para 1% da alíquota incidente sobre a 
receita mensal auferida pelas incorporações afetadas 
ao Programa, no âmbito do regime especial tributário 
que prevê o pagamento unificado de: (i) Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); (ii) Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (iii) Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
e (iv) Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (PIS/PASEP). Referida redução se aplica até 31 
de dezembro de 2014 aos projetos de incorporação 
de imóveis residenciais de interesse social, cuja cons-
trução tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 
de março de 2009.

O art. 2° altera o art. 1° da Lei n° 10.925, de 23 
de julho de 2004, para:

a) reduzir a O (zero) as alíquotas da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na importação 
e sobre a receita bruta de venda no mercado interno 
dos seguintes produtos: (i) queijo do reino, por tempo 
indeterminado (inciso XII); e (ii) massas alimentícias 
classificadas na posição 19.02 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), até 
30 de junho de 2012 (inciso XVIII e § 3°);

b) prorrogar, até 31 de dezembro de 2012, a re-
dução a zero das alíquotas das citadas contribuições 
relativamente a trigo (posição 10.01 da Tipi), farinha de 
trigo (código 1101.00.10), pré-misturas próprias para 
fabricação de pão comum (código 1901.20.00 Ex 01), 
e pão comum (código 1905.90.90 Ex 01). O beneficio, 
conferido a partir de 28 de maio de 2008, pela MPV 
n° 433, de 27 de maio de 2008, convertida na Lei n° 
11.787, de 25 de setembro de 2008, venceria em 31 
de dezembro de 2011 (§ 1°).

O art. 3° prevê que a lei decorrente entre em vi-
gor na data de sua publicação.

Relativamente ao texto original da MPV 552, de 
2011, o PLV n° 9, de 2012, contém duas inovações 
apenas:

a) a inclusão do queijo do reino entre os diver-
sos tipos de queijo já desonerados das duas contri-
buições sociais;

b) a eliminação do § 8° aditado ao art. 8° da ci-
tada Lei n° 10.925, de 2004, com o intuito de vedar o 
aproveitamento do crédito presumido da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o art. 8°, 
quando o insumo agropecuário adquirido fosse empre-
gado em produtos destinados à. alimentação humana e 
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animal em relação aos quais não incidam a Cofins e a 
Contribuição para o PIS/Pasep ou que estejam sujeitos 
a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência 
dessas contribuições.

Tramitação
Convocada em 13 de dezembro, a Comissão Mista 

não se instalou por falta de quórum. Esgotado o pra-
zo inicial – 10/03/2012 – sem que tivesse sido votada 
pela Câmara dos Deputados, a MPV teve sua vigência 
prorrogada por mais sessenta dias – até 09/05/2012 – 
nos termos do § 7° do art. 62 da Constituição Federal e 
do art. 10 da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso 
Nacional (CN), Em 7 de abril, o Plenário da Casa Ini-
ciadora aprovou o parecer do Relator, Deputado Miguel 
Corrêa, que concluiu pelo atendimento aos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência da Medida 
Provisória n° 552, de 2011; pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
da Medida Provisória n° 552, de 2011, na forma do 
projeto de lei de conversão em anexo.

Emendas
Foram apresentadas cento e vinte e seis emen-

das, das quais vinte foram indeferidas liminarmente pela 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, com funda-
mento no art. 4°, § 4°, da Resolução n° 1, de 2002–
CN, c.c. o art. 125 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados e a decisão da Presidência proferida 
à Questão de Ordem n° 478, de 2009. Trata-se das 
emendas 78, 79, 107 e 110 a 126, que versam sobre 
matéria estranha àquela tratada na MPV.

Sessenta e cinco emendas diziam respeito ao 
polêmico § 8° acrescido ao art. 8° da Lei n° 10.925, 
de 2004, a saber, as Emendas de n° 6 a 42, 44, 51 
a 77, que visavam suprimir ou reduzir o escopo do § 
8°. O acolhimento das Emendas de n°s 11 a 39 e 41 
acarretou a supressão, pela Câmara dos Deputados, 
do indigitado § 8°.

II – Análise

Relevância e urgência
A Exposição de Motivos (EM) n° 00190/2011 do 

Ministro da Fazenda justifica a urgência e relevância da 
MPV n° 552, de 2011, com os seguintes argumentos: 
(i) necessidade de estimular a indústria de construção 
civil e contribuir para a manutenção dos níveis de ativi-
dade econômica, de emprego e de renda; e (ii) impor-
tância dos referidos alimentos na dieta da população 
brasileira de todas as classes sociais e da influência 
que tais produtos exercem sobre os índices de inflação.

A desoneração das contribuições sociais objeti-
va promover redução no preço de varejo das massas 
alimentícias, bem como manter a redução do impacto 

no preço do pão comum dos aumentos de custos re-
lativos a insumos e transporte.

De fato, a relevância é inquestionável e a urgência 
é patente, pois a edição da MPV evita a interrupção da 
desoneração tributária da cadeia do trigo.

Adequação orçamentária e financeira
‘Em 7 de dezembro de 2011, foi anexada Nota 

Técnica de Adequação Orçamentária e Financeira s/n, 
da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Contro-
le do Senado Federal, atendendo ao disposto no art. 
19, da Resolução n° 1, de 2002 – CN. Referida nota 
chancela as informações encaminhadas pela EM n° 
190/2011-MF:

a) renúncia de receita da ordem de R$ 4,89 mi-
lhões em 2011, R$ 871,83 milhões em 2012 e R$ 
108,74 milhões em 2013; e

b) sua respectiva compensação com o saldo 
de arrecadação proveniente dos Decretos n°s 7.457, 
de 6 de abril de 2011, e 7.458, de 7 de abril de 2011, 
que elevaram alíquotas do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF).

Constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa da MPV n° 552, de 2011, e do PLV n° 9, 
de 2012

A União é competente para legislar sobre direi-
to tributário e, em especial, sobre o IRPJ, a CSLL, a 
Cofins e o PIS/Pasep, a teor dos arts. 24, I, 48, I, 149, 
153, III, 195, I, b, c e IV e 239 da Constituição Fede-
ral (CF). Compete também à União instituir diretrizes 
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação 
(art. 21, XX) e, juntamente com os Estados, o Distrito 
Federal (DF) e os Municípios promover programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX).

As matérias tratadas não estão no rol daquelas 
cuja veiculação por medida provisória é vedada pelo 
§ 1° do art. 62 da CF. A MPV atende o princípio da 
especificidade e exclusividade de lei concessiva de 
beneficio fiscal, estatuído no § 6° do art. 150 da CF, 
e, em consequência, o disposto na Lei Complementar 
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que versa sobre a 
técnica legislativa e cujo art. 7° manda observar, den-
tre outros, os seguintes princípios:

I - cada lei tratará de um único objeto;
II - a lei não conterá matéria estranha a seu ob-

jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão.

A juridicidade de ambos decorre não só da sua 
adequação à Carta Magna e à Lei de Redação de 
Leis, como também de outros atributos que lhes são 
ínsitos: instrumento legislativo adequado, generalida-
de, coercitividade e inovação do ordenamento jurídico.
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A MPV n° 552, de 2011, e o PLV n° 9, de 2012, 
são, pois, constitucionais, jurídicos e vazados em boa 
técnica legislativa.

Mérito
O PLV n° 9, de 2012, reduz a carga tributária in-

cidente sobre dois setores de vital importância para a 
população como um todo e, especialmente, das pes-
soas de menor rendimento, a saber: (i) a moradia; e 
(ii) a alimentação básica.

Cabe ressaltar que o atual Programa Minha Casa, 
Minha Vida tem uma meta ambiciosa: construir dois mi-
lhões de moradias para as famílias com renda mensal 
até R$ 4.650,00, — e com subvenção econômica para 
as famílias de renda até R$ 2.790,00 —, de 1° de de-
zembro de 2010 até 31 de dezembro de 2014. Não há 
dúvida de que a redução de 6% para 1% da alíquota 
incidente sobre a receita mensal auferida pelas incor-
poradoras participantes do PMCMV acarreta diminuição 
significativa do custo da unidade residencial de valor 
comercial até R$ 85.000,00. Assinale-se que o art. 4° 
da MPV n° 556, de 23 de dezembro de 2011, alterou o 
art. 2° da Lei n° 12.024, de 27 de agosto de 2009, para, 
em sintonia com a alteração promovida pelo art. 1° da 
MPV n° 552, de 2011, aumentar de R$ 75.000,00 pra 
R$ 85.000,00 o limite de valor do imóvel no âmbito do 
PMCMV, que permite à empresa construtora contra-
tada para a construção efetuar, em caráter opcional, o 
pagamento unificado de tributos equivalente a 1% da 
receita mensal auferida pelo contrato de construção.

Já a desoneração da Cofins e da Contribuição 
para o PIS/Pasep incidentes sobre a importação e a 
comercialização no mercado interno de massas alimen-
tícias, trigo, farinha de trigo, pré-misturas próprias para 
fabricação de pão comum e pão comum prestigia os 
princípios constitucionais da capacidade contributiva é 
da seletividade, já atendidos — quanto a esses produtos 
de amplo consumo popular — no âmbito do Imposto 
sobre Produtos Industrializados — LPI (alíquota zero) 
e, em parte, do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (Con-
vênio ICMS n° 128, de 1994). O exíguo prazo de sete 
meses para a vigência da desoneração das massas 
alimentícias é criticável. Nada impede, contudo, que 
venha a ser prorrogado no bojo de uma futura medida 
provisória tributária.

A manutenção do crédito presumido para a agroin-
dústria decorrente da supressão da cláusula vedató-
ria de seu aproveitamento contida na MPV n° 552, 
de 2011, é bem-vinda e deve ser saudada como uma 
reação justa advinda de um vasto contingente de con-
gressistas representantes de todas as macrorregiões 
e de quatorze agremiações partidárias.

O próprio Poder Executivo tomou a iniciativa de 
corrigir, ainda que em parte, o equívoco, ao editar, em 
23 de dezembro de 2011, a MPV n° 556, cujo art. 3° 
aditou § 9° ao art. 8° da multicitada Lei n° 10.925, de 
2004, para dispor que a vedação do crédito presumido 
não se aplicava às exportações de mercadorias para o 
exterior. Tal excepcionalidade, como ressaltou o ilustre 
Relator, Deputado Miguel Corrêa, acabou por gerar 
uma assimetria entre as empresas que produzem ex-
clusivamente para o mercado interno e as empresas 
que exportam. Tal assimetria mobilizou fortemente o 
setor agroindustrial brasileiro, com destaque para o 
setor lácteo. E esta mobilização desaguou no acordo, 
avalizado pelos líderes da Câmara dos Deputados, 
para a supressão do § 8° do art. 8° da Lei n° 10.925, 
de 2004, que deve ser ratificada por esta Casa.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela admissibi-
lidade, constitucionalidade e adequação orçamentária 
e financeira da MPV n° 552, de 2011, e, no mérito, 
pela aprovação do PLV n° 9, de 2012. – Senador Gim 
Argelo.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM - RN) – Para 
encaminhar, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um momento, eu preciso ler alguma coisa 
antes de V. Exª encaminhar.

O parecer preliminar do Relator-Revisor, Sena-
dor Gim Argello, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 001, de 2002, 
do Congresso Nacional.

No mérito, é favorável ao Projeto de Lei de Con-
versão.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

Para encaminhar a votação dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência da matéria, 
concedo a palavra ao primeiro inscrito, Senador Agri-
pino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de ma-
nifestar a minha posição e a posição do meu partido 
favorável a essa matéria.

Favorável no mérito e favorável na relevância, por 
todas as razões expostas pelo relator, Senador Gim 
Argello, que dedicou especial atenção a, de forma mi-
nudente, analisar cada ponto da medida provisória que 
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gerou o Projeto de Lei de Conversão que ele apresenta 
e submete à Casa.

Mas eu queria dar destaque especial a dois pon-
tos. Há vários pontos positivos nessa medida provisória 
e é por isso que eu a entendo como relevante.

O primeiro ponto é o reconhecimento. Primeiro 
que houve inflação, mas também houve aquisição de 
renda por parte dos beneficiários do programa Minha 
Casa, Minha Vida, razão pela qual se eleva o teto de 
75 para R$85.000 na unidade habitacional do programa 
Minha Casa, Minha Vida, pela identificação da inflação 
que ocorreu no período e do ganho de renda para os 
beneficiários que se habilitam a uma habitação que 
pode até ser de melhor qualidade.

Então por essa razão e por entender a importân-
cia do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, 
considero a matéria relevante e o nosso voto é favorável.

Mais importante do que tudo é zerar o Pis/Co-
fins e do Pasep. São reduzidos a zero para a cadeira 
relativa à comercialização da farinha de trigo, do trigo 
e de massas alimentícias. Venceu, em 31 de dezem-
bro de 2011, o Cofins/Pis/Pasep zero para o farinha 
de trigo, para o trigo e para as massas. Então, em boa 
hora, prorroga-se até 31 de dezembro de 2012, possi-
bilitando que o preço do pão fique inalterado ou tenha 
reajustes apenas equivalentes à inflação.

De modo que por essas razões, pelo atendimen-
to aos pressupostos de relevância e urgência e pela 
importância que damos ao mérito da matéria é que 
nosso voto é favorável na urgência, na relevância e 
no mérito. O voto do Democratas é “sim”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a palavra para encaminhar.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Só 
lamento que o Governo comece, na verdade... Comece 
não, Sr. Presidente, porque essa já faz parte de inúme-
ras medidas provisórias que vêm mescladas, que vêm 
cheias de retalhos. Aí misturam a Caixa Econômica, 
com suas casas populares, aumentando os valores das 
casas populares, com farinha de trigo, com pão, com 
queijo. É uma miscelânea, Presidente, que fazem nas 
medidas provisórias para fugir dos projetos que são do 
nosso dever analisar, passar pelas comissões, debater 
nas comissões. Para fugir do debate das comissões, 
o Governo faz essa miscelânea dentro das medidas 
provisórias, tirando a liberdade das comissões, tirando 
o direito das comissões, tirando a democracia desta 
Casa, a atribuição desta Casa. 

Eu queria deixar, mais uma vez registrado nos 
Anais desta Casa, nas notas taquigráficas, minha in-

dignação com esse método que usa o Governo de 
desmoralização do Congresso Nacional, especialmente 
deste Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há mais algum Senador que deseja se mani-
festar? (Pausa.)

Concedo a palavra o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui orientar 
a Bancada do PR para que votemos favoravelmente 
a essa medida provisória e também cumprimentar o 
nosso Relator revisor, Senador Gim Argello, pelo seu 
relatório; e, obviamente, aqui também elogiar a Presi-
dência da República por ter encaminhado essa medida 
provisória que restabelece e que dá condições dife-
rentes na questão da alimentação humana e também 
na cadeia produtiva que nós temos, que foi contem-
plada aqui dentro com reduções e com postergação 
de impostos.

Então, quero aqui me congratular com o Relator, 
com a Presidente Dilma e dizer que o PR deverá vo-
tar, faço aqui um apelo, para que o PR vote conosco 
nessa medida provisória.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigado Senador Blairo.
Com o encaminhamento favorável do PR, per-

gunto se ainda alguma liderança quer se pronunciar. 
(Pausa.)

Senador Aloysio Nunes, V. Exª vai encaminhar 
quanto aos pressupostos?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, com a palavra o Senador Aloysio Nu-
nes para encaminhar quanto aos pressupostos desta 
medida do Minha Casa, Minha Vida.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
vem ao Plenário do Senado o Projeto de Lei de Con-
versão nº 9, de 2012, que se origina na Medida Provi-
sória nº 552, de 1 de dezembro de 2011. 

Nós não temos, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
objeção quanto ao mérito daquilo que constitui o centro 
dessa medida provisória que é exatamente o aumen-
to de R$ 75 mil, para R$ 85 mil, o limite do valor do 
imóvel de interesse social no âmbito do projeto Minha 
casa, minha vida, que foi criado para reduzir o déficit 
habitacional. Essa era uma necessidade premente no 
sentido de se destravar a execução desse programa. 
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Não diria que esse é o único dos problemas, há 
outros problemas que dizem respeito à gestão gover-
namental, ao planejamento, a precariedade do diálogo 
com os estados e com os municípios para a execução 
do programa. 

Mas uma dúvida é que este teto era um proble-
ma a ser enfrentado.

Tanto é assim que, recentemente, V. Exª estava 
presente também, Senadora Marta Suplicy, no Palácio 
dos Bandeirantes, quando esteve a Presidente Dilma 
Rousseff em visita ao Governador Geraldo Alckmin e, 
naquela ocasião, há coisa de dois meses, foi firmado 
um entendimento entre o Governo do Estado e o Go-
verno Federal no sentido de darmos, o Estado de São 
Paulo, um reforço ao financiamento aos tomadores de 
empréstimos no quadro programa Minha Casa, Minha 
Vida; um reforço de R$20 mil por unidade, observando-
-se o seguinte: que esses R$20 mil não eram concedi-
dos mais a título de empréstimo, mas era um recurso 
a fundo perdido, um subsídio do Tesouro do Estado de 
São Paulo, para viabilizar a expansão do programa es-
pecialmente nas regiões metropolitanas, onde o custo 
dos terrenos é substancialmente mais elevado do que 
nas cidades do interior.

Então, esse problema existia e está sendo enfren-
tado nessa medida provisória. Eu apenas registraria 
essa parceria importante, republicana, que foi firmada 
entre o Governo de São Paulo e o Governo Federal 
sob as nossas vistas.

Agora, mais uma vez, Srª Presidente, nós temos 
aqui problemas que dizem respeito aos pressupostos 
constitucionais; e esse problema é exatamente o velho 
e conhecido contrabando. Trata-se de mistura, na mes-
ma medida provisória, de medidas que não guardam 
entre elas nenhum tipo de conexão temática, lógica, 
nada. Isso já veio assim na medida original. A medida 
original já continha dois dispositivos que não conver-
savam entre si, mas a essa que é exatamente o sub-
sídio à medida provisória, o aumento do teto, digamos 
assim, do financiamento do Minha Casa, Minha Vida 
acoplado a um benefício fiscal para farinha de trigo. 

Casa e pão são importantes na vida da família, 
mas, no mundo jurídico, no mundo legislativo, são 
coisas distintas e, distintamente, devem ser tratadas 
como reza a Constituição, o Regimento Interno desta 
Casa, além da Lei Complementar nº 95.

Mas, na Câmara dos Deputados, além da farinha 
de trigo, acrescentaram o queijo do reino. 

Então, nós temos Minha Casa Minha Vida, farinha 
de trigo e, agora, na Câmara dos Deputados, o queijo 
do reino. Então, a casa, a farinha de trigo, o queijo do 
reino, tudo misturado na mesma medida provisória. E 

mais: medida provisória que chega ao Senado às vés-
peras do prazo fatal para a sua vigência.

Então, nós votaremos evidentemente a favor, 
porque não queremos obstaculizar. Pelo contrário, 
queremos promover todos os programas que visem 
eliminar o déficit habitacional no País, mas, mais uma 
vez, lamentando a inobservância por parte do Governo 
e por parte também da maioria governista nesta Casa 
em relação à Constituição, em relação ao Regimento 
Interno, em relação à lei complementar...

(Interrupção do som.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Que rege a elaboração das leis.

Por isso, a minha palavra em relação aos pres-
supostos é ser contra, embora, no mérito, votaremos 
a favor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.

Alguém do plenário, algum Senador ou Senado-
ra, quer fazer mais algum encaminhamento? (Pausa.)

Parece que não.
Então, as Senadoras e os Senadores que apro-

vam os pressupostos de relevância, urgência e ade-
quação financeira e orçamentária permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
Temos o Senador Paulo Bauer inscrito para dis-

cussão.
Senador Paulo Bauer, V. Exª tem a palavra por 

dez minutos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a matéria que se encontra em 
discussão, que tramita nesta Casa depois de ter sido 
aprovada pela Câmara dos Deputados, por intermé-
dio da Medida Provisória nº 552, sem dúvida, é uma 
matéria importante, uma vez que estabelece regras 
de estímulo e de favorecimento a todas as ações e a 
todos os trabalhos que são desenvolvidos no progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, bem como se referem 
à isenção fiscal, à redução de carga tributária sobre 
produtos alimentícios, principalmente na área dos ali-
mentos destinados ao consumo humano.

A matéria foi analisada e, muito embora o meu 
partido tenha uma posição clara, já aqui manifestada 
pelo nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira, de que 
não atende esta matéria aos requisitos de relevância 
e urgência, já que poderia ter sido objeto de um pro-
jeto de lei, que certamente seria analisado com mais 
cuidado e que também poderia ser dividido em mais 
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de um projeto, uma vez que faz a união de assuntos 
bastante diferentes e divergentes, como a questão da 
construção civil e alimentos, é forçoso dizer, acabou 
merecendo um relatório adequado tanto do Deputado 
Miguel Corrêa, na Câmara dos Deputados, como do 
Senador Gim Argello, que acaba de apresentá-lo aqui 
no plenário desta Casa.

Eu quero mencionar, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que, pessoalmente, eu fiquei muito satis-
feito, porque, entre as muitas emendas apresentadas 
a esta medida provisória, agora objeto de um projeto 
de conversão, está uma das emendas que eu próprio 
apresentei: a Emenda nº 15.

Essa emenda, Srªs e Srs. Senadores, preten-
deu corrigir um equívoco, para não dizer uma decisão 
governamental que conflitava com os interesses da 
sociedade brasileira. Na proposta governamental, o 
Governo inseriu um artigo dizendo que seria vedado 
às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveita-
mento de crédito presumido de que trata esse artigo 
quando o bem for empregado em produtos sobre os 
quais não incidam a contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins ou que estejam sujeitos à isenção, alíquota zero 
ou suspensão das exigências dessas contribuições.

Na verdade, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
quando, em 2004, por meio da Lei nº 10.925, se ins-
tituiu o mecanismo do crédito presumido para benefi-
ciar a produção de alimentos destinados ao consumo 
humano, fez-se justiça e se considerou necessário dar 
à agroindústria brasileira as condições necessárias de 
remunerar melhor o produtor agrícola no País.

Quando um produtor agrícola vende, por exemplo, 
o arroz para o cerealista, ele recebe um preço pela saca 
de arroz vendida e, nesse preço da saca de arroz que 
o agricultor vende ao engenho, já estão considerados 
todos os custos que o agricultor teve, como a compra 
de sementes, a compra de combustíveis, a energia 
elétrica destinada à irrigação, os insumos agrícolas, 
os defensivos agrícolas. Tudo que compõe o custo do 
arroz que o agricultor produziu tem obviamente um 
preço, estabelecido pelos fornecedores, que já consi-
dera o PIS e a Cofins. Obviamente, quando o agricul-
tor vende o arroz para o engenho, ele não conseguiria 
destacar qual é o valor do PIS e da Cofins incidentes 
sobre aquela saca de arroz.

Então, em 2004, o Governo Federal decidiu con-
siderar, nesse caso, o crédito presumido para que o 
engenho de arroz pudesse lançar o valor do PIS e 
da Cofins, para, efetivamente, no processo produtivo, 
no processo de revenda do arroz então beneficiado, 
já termos o preço considerado adequado, o preço 
justo, que tanto beneficiaria o produtor, que veria os 
seus custos ressarcidos, como o próprio consumidor, 

já que, obviamente, o preço a ser utilizado na venda 
do produto beneficiado, do produto final, consideraria 
também aqueles créditos como amortizáveis no custo 
do produto.

É um mecanismo absolutamente apropriado, 
muito utilizado e que salvou o nosso setor leiteiro, por 
exemplo. O setor de leite, o setor de pasteurização de 
leite, o setor de produção de laticínios, por exemplo, 
pôde competir, no Brasil, Senador Armando Monteiro, 
com os produtos importados graças a essa decisão 
adotada pelo Governo em 2004, que agora, através da 
Medida Provisória nº 552, seria eliminada. Isso causa-
ria um problema, um prejuízo muito grande.

Obviamente, o Governo justifica isso dizendo que 
beneficiaria a economia brasileira, principalmente os 
exportadores, que não perderiam esse incentivo. Mas de 
que adianta queremos beneficiar a indústria brasileira 
que exporta em detrimento da empresa brasileira que 
fornece produtos alimentícios para o mercado interno?

Srª Senadora Marta Suplicy, nossa ilustre Presi-
dente, eu posso dizer a V. Exª e a todos os pares nes-
ta Casa: o preço, por exemplo, da ração destinada à 
avicultura em nosso País subiu, desde a edição dessa 
medida provisória, 10%. E se subiu 10% o preço da 
ração, vai subir 1% o preço do frango e isso incide no 
bolso das pessoas, no bolso das famílias. Por isso a 
emenda que apresentei, felizmente, Senador Casildo 
Maldaner, foi acolhida na Câmara dos Deputados e, 
também, pelo Senador Gim Argello, aqui no Senado 
Federal. 

Eu devo dizer aos dois relatores que eles toma-
ram uma providência adequada, não em meu favor, 
mas em favor da produção de alimentos no nosso 
País, em favor da agroindústria do nosso País, em 
favor das grandes agroindústrias de Santa Catarina. 
Devo dizer a V. Exªs que não vou parar apenas por aí 
com esse assunto. Tão logo essa medida provisória, 
agora projeto de conversão, seja sancionada pela Pre-
sidente da República, vou apresentar aqui um projeto 
de resolução para ser votado pelo Senado exatamente 
para corrigir o que existe de deficiência financeira nas 
indústrias desde a edição da medida provisória até a 
sua sanção. Por seis meses, a indústria brasileira, o 
setor de produção de alimentos do nosso País, Se-
nadora Ana Amélia, deixou de se aproveitar desses 
créditos e precisa reavê-los para que eles não sejam 
contabilizados em prejuízo da sociedade, em prejuízo 
da atividade industrial, que nós devemos promover, e 
também em prejuízo da própria agricultura e da pro-
dução agrícola do País. 

Venho aqui, portanto, agradecer aos relatores, 
afirmar que essa emenda, efetivamente, se aceita, vai 
trazer benefícios para o País e não trará prejuízos para 
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o Governo. Pelo contrário. E, certamente, voltarei a este 
assunto tão logo seja necessário, dentro dos prazos 
regimentais, para fazer com que a indústria brasileira 
possa se ressarcir do prejuízo que teve durante o pe-
ríodo da edição até a sanção dessa medida. 

Quero, acima de tudo, registrar e considerar aqui, 
perante todos os Srs. Senadores e Sras Senadoras, que 
é efetivamente importante que nós estejamos sempre 
atentos, porque as medidas provisórias contêm, em 
muitos casos, determinadas posições, determinadas 
restrições que não atendem ao interesse nacional. 
São decisões técnicas que nós, como representantes 
políticos, temos que corrigir, e felizmente neste caso, 
parece-me, será objeto de correção e de adequação.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra, para a discussão, o Senador Ca-

sildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Nobre 
Presidente, caros colegas, apenas quero, em relação a 
esta matéria, que é a Medida Provisória nº 552, elogiar 
a perspicácia que teve o Senador Paulo Bauer, que, 
em momento oportuno, na Câmara dos Deputados, 
apresentou a emenda eliminando o §8º, aditado ao 
art. 8º da citada Lei nº 10.925. Isso fez com que sobre 
os insumos agropecuários usados na alimentação hu-
mana e animal não incidam o Cofins e a contribuição 
do Pis/Pasep, fazendo com que a alíquota seja zero e 
aproveitando para que esse crédito presumido fosse 
usado posteriormente na venda.

Considero isso providencial, na medida em que, 
como disse o Senador Paulo Bauer, o relator, na Câ-
mara, recebeu e, aqui no Senado, o Senador Gim Ar-
gello, que foi o Relator na tarde de hoje, manteve essa 
proposta que traz benefícios extraordinários. Isso sig-
nifica 5,50 e poucos por cento e, nos produtos lácteos, 
parece que são 4% e alguma coisa, o que favorece 
os produtores e os consumidores. É alimento. Isso faz 
com que a transformação desses insumos básicos em 
carnes ou em lácteos, como queijos e assim por diante, 
possa traduzir resultados. O Senador Paulo Bauer, com 
a sua perspicácia, notou em tempo hábil o que muitas 
vezes passa despercebido aqui na Casa.

Então, quero deixar esse registro, porque isso 
ajuda imensamente, fazer os cumprimentos e dizer 
que, no mérito, merece o nosso apoio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Casildo.

Quero agradecer a visita dos alunos do curso 
de Arquitetura da Faculdade Univali, no Balneário de 
Camboriú, Santa Catarina.

Muito bem-vindos ao Senado Federal.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, para 

encaminhar a discussão.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, creio que essa medida provisória, 
assim como a medida provisória que discutimos nesta 
Casa, que tratava exatamente da forma de incentivo, 
além de estimular a indústria, vai chegar a um ponto 
de extrema importância em uma das áreas que tem 
muito a ver com o consumo diário. Portanto, o trigo tem 
incidência direta na fabricação de um dos alimentos 
mais procurados e experimentados por todos: o pão. 
Então, isso incide na economia, resolve um dos pro-
blemas centrais da atividade comercial. 

É bom lembrar que essa é uma atividade que 
ainda experimenta muito a rota da importação. A nos-
sa lavoura ainda não produz trigo suficiente para que 
superemos, nessa balança comercial, o volume que im-
portamos dessa mercadoria. Isso porque experiências, 
como a da Bahia, de utilização da fécula de mandioca 
na mistura para a fabricação do pão, não conseguiram 
ainda ultrapassar o limite dos 20%, o que, consequen-
temente, requer uma atitude por parte do Governo, um 
incentivo, para que tenhamos a capacidade de man-
ter essa atividade comercial e o nível de alimentação.

Eu até estranho quando alguns levantam pon-
derações com relação à urgência de uma medida 
provisória como essa. Na prática, principalmente para 
nós, do Nordeste, medidas como essa vêm ajudar a 
chamada economia local, o pequeno fabrico, a padaria 
de determinadas cidades, que geralmente eram – pelo 
menos em uma escala cada vez mais modificada, con-
siderando o passado recente – atividades econômicas 
do chamado núcleo familiar. Hoje, não é mais dessa 
forma. Portanto, são unidades que, além de gerado-
ras e impulsionadoras da economia local, promovem 
a geração de postos de trabalho.

Portanto, essa é uma medida provisória que tem 
dupla função. Ela segue a linha de um programa que 
o Governo vem desenvolvendo desde o Brasil Maior 
e, agora, com as medidas apresentadas pelo Governo 
para superar a barreira dos juros. Ao mesmo tempo, 
é um estímulo para que possamos ter, na ponta, o ali-
mento mais consumido pelo povo brasileiro em con-
dições de acesso, a preço mais baixo, aumentado a 
capacidade de consumo do povo brasileiro e continuar 
a se alimentar do sagrado, do pão, que, para muitos, 
tem sido o verdadeiro pão da vida.

Essa é uma medida importante de estímulo à 
economia, de estímulo à indústria, de estímulo à ati-
vidade comercial e impulsionadora da economia local.
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Nesse sentido, somos pela aprovação da impor-
tante matéria.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não havendo mais Senadores ou Senadoras 
que queiram se pronunciar ou encaminhar a discus-
são, votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 
preferência regimental.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra...
Nenhum Senador quer encaminhá-lo. Acho que 

todos já se pronunciaram.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 9, DE 2012  

(Proveniente da Medida Provisória nº 552, de 2011)

Altera o art. 4° da Lei n° 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, e o art. 1° da Lei n° 10.925, 
de 23 de julho de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 4°  ..................................................
 ..............................................................
7° Para efeito do disposto no § 6°, consi-

deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à constru-
ção de unidades residenciais de valor comer-
cial de até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 
reais) no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, de que trata a Lei n° 11.977, de 
7 de julho de 2009.

 .................................................... ‘‘ (NR)

Art. 2°0 art. 1° da Lei n° 10.925, de 23 de julho 
de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1°  ..................................................
 ..............................................................
XII – queijos tipo mozarela, minas, pra-

to, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo 
provolone, queijo parmesão, queijo fresco não 
maturado e queijo do reino;

 ..............................................................
XVIII – massas alimentícias classificadas 

na posição 19.02 da Tipi.

§ 1° No caso dos incisos XIV a XVI do 
caput, a redução a O (zero) das alíquotas apli-
ca-se até 31 de dezembro de 2012.

 ..............................................................
§ 3° No caso do inciso XVIII do caput, 

a redução a O (zero) das alíquotas aplica-se 
até 30 de junho de 2012.”(NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O entendimento do item 2 é para amanhã.

Senador Eduardo Braga, o item 2, que ia ser vo-
tado hoje, ficou para amanhã, e eu proporia, se V. Exª 
concordar e os outros líderes, que votássemos a Lei 
da Copa quinta-feira.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sem nenhum problema, Presidenta, nós aceita-
mos, da parte da Liderança do Governo, encaminhar 
a votação do item 2 da pauta para amanhã, a MP nº 
553, cumprindo, portanto, a tradição das 24 horas da 
apresentação do relatório com relação à MP e, na 
quinta-feira, constaria na Ordem do Dia a votação da 
Lei Geral da Copa, cumprindo, portanto, o interstício 
regimental de 48h.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sim. Se houver qualquer entendimento dife-
rente, amanhã nós voltamos à Lei da Copa. Mas isso 
dependerá do entendimento das Lideranças.

Pois não, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 

Era nesse sentido, Srª Presidente, que há possibilidade 
de votarmos o requerimento e, de hoje para amanhã, 
construirmos um grande acordo para que possamos 
votar, ainda amanhã, a Lei da Copa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – De minha parte, não tem nenhum pro-
blema. Vamos ver se isso caminha. Se caminhar, 
acho ótimo.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sim, mas não vamos fechar a questão de que, 
necessariamente, tem que ser na quinta. Nós po-
demos fazer o acordo de hoje para amanhã, que 
pode redundar na votação, amanhã. Eu só queria 
garantir essa...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Claro, isso está absolutamente garantido e 
aberto. Se houver esse entendimento e for preferência 
de todos, com certeza.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-
sidente, eu gostaria de fazer um pedido aos Líderes, 
para que fizéssemos a votação geral amanhã, porque, 
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na quinta-feira, nós corremos o risco de não ter quórum 
aqui para fazer essa votação na parte da tarde. Então, 
eu gostaria que os Líderes fizessem um esforço para 
que pudéssemos votar isso amanhã.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, nós vamos votar matérias de urgência 
hoje, depois da Ordem do Dia, conforme o Regimento. 
Se houver o entendimento, votamos amanhã. Se não 
houver entendimento, aí nós vamos avaliar. Mas acho 
que seria importante votar esta semana. Não vejo por 
que o entendimento não possa ocorrer, como diz o 
Senador Moka, o Senador Eduardo Braga e mesmo V. 
Exª, que pode ajudar para que haja essa articulação 
e essa votação para que possa ser votado amanhã, 
como é a preferência de todos os Senadores que es-
tão se manifestando.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos votar a urgência, Srª Presidente, ou quinta. Vamos 
votar a urgência.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos votar depois da Ordem do Dia. Votamos 
a urgência e, entrementes, as pessoas conversam e 
vamos ver se conseguimos votar amanhã, que é a 
preferência de todos.

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós vamos votar agora alguns requerimen-
tos que estão aqui e que fazem parte da pauta do dia. 
Não é nada controvertido. Vamos continuar, então, a 
pauta do dia.

Item 8:

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
281, de 2012, do Senador Romero Jucá, 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 Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (disposições sobre rótulos 
de bebidas).

Item 9:

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
282, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 196, 
de 2007, além das Comissões constantes do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos.

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Uma vez que já se encontra instruída pela Co-

missão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, a matéria vai às Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno a de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 10:

REQUERIMENTO Nº 283, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 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).

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

permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

ao exame das Comissões de Agricultura, de Assuntos 
Sociais e de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 
49, I, do Regimento Interno, Constituição e Justiça.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 11:

REQUERIMENTO Nº 290, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 290, 
de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando que, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2008, além 
das Comissões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (cria adicional de risco para 
vigilantes de instituições federais de ensino superior e 
pesquisa científica).

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

queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Co-

missões de Educação e pela de Constituição e Jus-
tiça, a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, retornando, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 292, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
292, de 2012, do Senador Anibal Diniz, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2011, 
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além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (mo-
difica os fusos horários do Estado do Acre e parte do 
Estado do Amazonas).

Item 14:

REQUERIMENTO Nº 293, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
293, de 2012, do Senador Anibal Diniz, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida também a de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo.

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

queiram permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos e segue, posteriormente, à Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica, e à de Desenvolvimento Regional e Turismo, e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Encerrada a Ordem do Dia.

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

2 
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.

3 
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.

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 LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Minis-
tério Público da União, que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro do Ministério 
Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Taques, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta.
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento 

nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

12 
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) – Passo à apreciação do Requerimento, de 
urgência, nº 400, de 2012, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012.

Em votação o requerimento. 
Os Senadores e Senadoras que o aprovam per-

maneçam 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, inc. II, do Regimento Interno. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Voltamos agora à lista de oradores. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Srª Presidenta, só para pedir para me inscrever pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, V. Exª é o terceiro. Está na frente o 
Senador José Agripino, Acir Gurgacz e, pela lista ...

Senador Acir Gurgacz com a palavra. (Pausa.) 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Na linha do apelo que o Senador Moka fez, acho que 
é importante, até conversei com o Líder do Governo, 
mas nós não encontramos entendimento; então, acho 
que era importante ficar fixada a apreciação, na quinta-
-feira à tarde, da Lei Geral da Copa. Se daqui para lá 
conseguirmos um acordo, ótimo, para o dia amanhã; 
mas é importante que inclusive anunciemos isso, até 
para que os Senadores se mobilizem para a perma-
nência em plenário na sessão de quinta-feira à tarde.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Acho que isso ficou bastante claro, Senador.

Com a palavra Acir Gurgacz. (Pausa.)
Não se encontra presente no momento.
Então, Senador Pinheiro.
Senador Pinheiro, V. Exª fala pela Liderança.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, quero abordar um tema nesta tar-
de que foi objeto de discussão ao longo de todo esse 
ano de 2011, principalmente a partir das posições as-
sumidas pela nossa Presidenta Dilma Rousseff. E me 
refiro aqui a esse embate na economia, decisivo para 
a queda da taxa de juros. 

Durante todo o ano de 2011, meu caro Senador 
Roberto Requião, nós assistimos a um posicionamento 
muito firme do Copom, em sintonia com as necessida-
des, e óbvio que adotando medidas macroprudenciais, 
mas incisivo o nosso Copom na perspectiva de reduzir 
a taxa básica de juros, a Selic, como uma grande con-
tribuição para incentivar a indústria nacional, para nos 
colocar diante de uma situação da maior das barreiras, 
e se analisarmos, como diz muito bem a Presidenta Dil-
ma, os aspectos impeditivos nesse momento de crise, 
o câmbio, as questões tributárias e a taxa de juros – e 
hoje, até de forma muito correta, o nosso Líder Renan 
Calheiros, do PMDB, colocava um quarto obstáculo, a 
questão da energia e os insumos para infraestrutura e 
desenvolvimento econômico do nosso País.

Mas, como já bem colocado, a atuação do Copom 
foi sempre em sintonia com os aspectos econômicos, 
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com a necessidade de resposta e com a capacidade 
de ir ao encontro da política adotada pelo governo 
para reduzir a taxa básica, mas tendo oportunidade 
de chegar àquilo que é muito mais importante, que é, 
na ponta, o consumidor; na capacidade de entregar à 
nossa gente condições de acesso ao crédito, crédito 
a juros mais baixos, e, ao mesmo tempo, estimular a 
produção local, a atividade comercial e a retomada de 
um processo industrial em nosso País, enfrentando 
essa dura crise internacional.

Na última quinta-feira, ou na quinta-feira próxima 
passada, a Presidenta Dilma anunciou tanto às lide-
ranças do Congresso Nacional quanto às lideranças 
do setor empresarial e às lideranças do mundo do tra-
balho uma importante medida para se combinar com 
essas ações que já haviam sido deflagradas pelo nosso 
governo para ultrapassar as chamadas barreiras dos 
juros. E aí me refiro ao acerto da política adotada pelo 
governo para alterar os parâmetros da caderneta de 
poupança mantendo as regras para os poupadores, 
mantendo as garantias aos poupadores, mantendo 
as condições, como a isenção do Imposto de Renda, 
toda uma garantia dada pelo governo em todos es-
ses anos, em algo que para muitos é sagrado, que é 
a caderneta de poupança. Mas, tendo como básico a 
intervenção, o aspecto de inibir, de burlar a chamada 
onda crescente de queda da taxa de juros, que alguns 
investidores pudessem migrar da chamada renda fixa 
ou de outros papéis para a poupança.

Portanto, a atitude do nosso governo foi uma ati-
tude buscando, primeiro, unidade na base; segundo, 
buscando preservar toda essa política estabelecida 
desde o primeiro dia no sentido de manter o alto nível 
de investimento, a geração de postos de trabalho e, 
cada vez mais, a capacidade de reduzir o preço final 
dos produtos mantendo essa relação entre a distribui-
ção de renda e o consumo nesse quadrante da nossa 
história, que impõe, obviamente por parte do governo, 
várias medidas complementares. 

O Governo tomou medida para o programa Brasil 
sem Miséria, buscando atender a mais de 16 milhões 
de brasileiros que não tinham acesso a recursos sequer 
para a sua alimentação. O governo buscou intensificar 
os programas de incentivo à agricultura, buscando, cada 
vez mais, com isso, ampliar a capacidade de incentivo 
à produção, em uma das áreas decisivas nesse atual 
campo de batalha, que é a produção de alimentos.

O governo buscou também, com a medida do 
Brasil Maior, desonerar parte da nossa indústria, a in-
dústria de software, ou de desonerar segmentos como 
aqueles que aprovamos agora, há pouco, incentivos a 
produtos como o trigo, incentivos ao Minha Casa, Minha 
Vida; portanto, dois grandes setores, a construção civil, 

pela sua capacidade e pela sua forma de ampliação, 
a chamada cadeia completa, desde a aquisição de 
materiais, até a aquisição da casa própria. Com isso, 
o movimento na economia ganha impulsos de diver-
sas naturezas. O estímulo para a geração de postos 
de trabalho, o estímulo para a resolução de graves 
problemas estruturais em nosso País, o problema da 
habitação. E, na linha consequente, o estímulo para 
uma reurbanização em diversas cidades brasileiras.

Na outra ponta, o que nós fizemos aqui, inclusi-
ve no dia de hoje, o estímulo à produção, à indústria, 
mas principalmente barateando o custo, barateando o 
preço dos alimentos na sua ponta, na hora de chegar 
ao consumidor.

Diante disso, meu caro Presidente, é importante 
salientar que a medida adotada pelo governo vai com-
pletando todo um ciclo decisivo e corajoso nessa atitu-
de de reduzir a taxa de juros. A atitude que começou 
inclusive, nós poderíamos dizer, dentro de casa, com 
o governo tratando dos bancos públicos: a Caixa Eco-
nômica e o Banco do Brasil. O resultado, por exemplo, 
assistimos nesse final de semana passado, quando 
tivemos o Feirão da Casa Própria, patrocinado pela 
Caixa Econômica. Tivemos aí recursos superiores a um 
bilhão de reais, sendo movimentado em todo o País, 
permitindo o acesso à casa própria, mas permitindo a 
manutenção desse aquecimento da área do setor da 
indústria da construção civil. 

Além dessas medidas, é importante lembrar que, 
no programa Brasil Maior, o governo também foi além, 
na medida em que desonera setores como o de sof-
tware e o setor de calçados, mexendo na indústria, 
numa das áreas importantes, que é a área da inovação. 

Não é possível caminharmos em uma direção 
para a solução de problemas gravíssimos do processo 
de competitividade na indústria sem que apertemos, 
digamos assim, as condições, para que, com crédito, 
mas principalmente com formação de mão de obra, com 
o Programa Ciência sem Fronteiras, formando gente, 
capacitando gente, com o programa do Ensino Pro-
fissional, permitindo uma maior capilaridade da oferta 
de vagas para o ensino profissionalizante, permitindo 
uma maior formação de mão de obra para esse mer-
cado, discutir na outra ponta a introdução de aspectos 
inovatórios e de novas tecnologias. Permitindo, assim, 
enfrentarmos, nesse mundo da competitividade, com o 
ganho da mão de obra, com a redução de custos, com 
a entrada de processos tecnológicos e, principalmente, 
qualificando os produtos, ganhando escala. Ao mesmo 
tempo, ganhando, com isso, redução dos preços e esti-
mulando a manutenção desse ciclo econômico interno, 
capaz de superar os entraves que encontramos hoje, 
a partir das próprias dificuldades enfrentadas por dois 
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grandes mercados: o mercado internacional da Europa 
e o mercado dos Estados Unidos, dois maiores com-
pradores, que, diante da crise, obviamente, tendem a 
reduzir o seu volume de compras no Brasil, o que nos 
leva a uma relação quase que exclusiva com a China 
e, ao mesmo tempo, à necessidade de aprofundarmos 
aqui as questões locais, para o estímulo ao consumo 
em cada localidade, assim como também o estímulo 
à indústria.

É bem verdade que, na área da produção de ali-
mentos, vamos enfrentar dois graves problemas: as 
secas – aí estou colocando no plural, porque no nor-
deste é normal essa convivência com a seca, embora 
este ano tivemos a seca no sul, que quebra uma lógi-
ca da existência de produção agrícola naquela região 
do País e que, portanto, implicará numa possibilida-
de, assim espero, de superação dessa questão, mas 
a possibilidade de queda na produção de alimentos 
no País; e o outro problema é exatamente, eu diria, o 
agravamento da longa estiagem que experimenta o 
nordeste brasileiro.

No caso específico, por exemplo, da Bahia, temos 
uma situação de mais de duzentos Municípios baianos 
que enfrentam uma das piores secas da sua história. 
Regiões, como na que estive no final de semana pas-
sada, a região nordeste do Estado, em que o Estado da 
Bahia, em parceria com o Governo Federal, entregou 
um importante programa, chamado Águas do Sertão, 
com a construção de sistemas de abastecimento de 
água a partir de poços perfurados no aquífero tucano, 
levando água para cinco cidades, atendendo a 82 mil 
habitantes, e permitindo, numa experiência do uso de 
tecnologia avançada, a extração de água do subsolo e 
a distribuição de água para o consumo humano, para 
o consumo animal e para a produção.

A importância dessa água, nessa região, tanto 
para o consumo humano, quanto para o consumo ani-
mal, é fundamental para a produção e para a econo-
mia dessa região nordeste do Estado. É uma região 
fronteiriça com o Estado de Sergipe e que é, portanto, 
a maior produtora de feijão e de milho do Estado da 
Bahia, e que experimenta agora as suas dificuldades 
a partir da longa estiagem.

Por isso, as medidas adotadas pelo governo 
para reduzir consideravelmente os juros também vêm 
acompanhadas de outra atitude, assumida também 
pelo nosso governo, que é aumentar a liberação de 
recursos do chamado crédito emergência.

Na última sexta-feira próxima passada, o governo 
liberou mais de R$1 bilhão, para que nós pudéssemos, 
com esses recursos, adotar medidas para o pequeno 
agricultor, com um crédito emergência de R$12 mil, 
e para o produtor, com um crédito de até R$100 mil. 

Portanto, preparando essa gente para um novo cená-
rio de produção.

Assim, são medidas tomadas na direção da in-
dústria, do aspecto da inovação, da adoção de novas 
tecnologias, todas elas corretas, eu diria até oportu-
nas, incisivas, e até decisivas para esse novo tempo. 
Mas nada disso seria possível lograr êxito, se não ti-
véssemos, por parte do governo, a atitude de buscar 
reduzir a taxa de juros.

De nada adianta, meu caro Cyro Miranda, na 
medida em que injetamos recursos, se na ponta o 
acesso ao crédito é completamente inviabilizado pe-
las altas taxas.

Assim como também, Senador Delcídio, é impor-
tante que discutamos aqui o indexador da dívida dos 
Estados e dos Municípios, assim como o alongamento 
dessa dívida. Não tem como brigarmos por uma redu-
ção da taxa Selic para a casa dos 8% e continuarmos 
com uma taxa de juros que chega a 17% dos recursos 
que são dispensados para Estados e para Municípios. 
É um contrassenso. Por isso, acho que é importante 
toda essa movimentação do governo no sentido de 
baixar a taxa de juros, no sentido de impor ao Banco 
do Brasil, à Caixa Econômica e ao Banco do Nordeste 
uma atitude. Que essa atitude influencie, inclusive, a 
banca privada para que esta, também, possa, nessa 
sintonia, entender o momento que o Brasil atravessa, 
entender a necessidade de suportar com um crédito, 
a juros cada vez mais baixos, a oportunidade de que 
o nosso País continue crescendo, a oportunidade de 
continuar gerando desenvolvimento, trabalho, empre-
go e renda. É nesse desafio que estamos tomando 
medidas. Esta Casa votou a Resolução nº72. Amanhã 
apreciaremos o comércio eletrônico na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Na sequência, tere-
mos a oportunidade de apreciar o indexador da dívida. 

Ainda no passo desse novo pacto federativo, te-
remos a oportunidade, aqui no Senado – e é até uma 
obrigação da Constituição, meu caro Armando Mon-
teiro –, de ter um novo fundo de participação. Não po-
demos enxergar essa história do financiamento para 
os Municípios, para os Estados, sempre na lógica da 
distribuição do Governo Federal ou de pires na mão, 
mas numa lógica – e sei que é a que V. Exª defende – 
do estímulo à economia local, para que, mais do que 
um complemento, mais do que um sustento concreto 
dessa economia, essa atividade econômica seja capaz 
de permitir que tenhamos investimentos e a geração, 
local, de postos de trabalho, evitando o êxodo e, prin-
cipalmente, essa grande caminhada que, ao longo de 
toda a trajetória do Brasil, prefeitos e governadores se 
acostumaram a fazer, de pires na mão, buscando dos 
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cofres da União recursos para sustentar programas 
sociais e, principalmente, de investimento. 

Acho que é importante ter esse horizonte, superar 
as barreiras que estão diante de todos nós: a barreira 
dos juros; a barreira da reforma tributária. O obstáculo 
dessa questão, como diz a Presidenta, apresentada de 
forma, eu diria, concreta por ela, diz respeito ao câm-
bio. Mas nós precisamos também, Senador Armando 
Monteiro, botar o dedo na ferida na questão da ener-
gia, que é fator decisivo. 

Falei agora do aquífero tucano na Bahia nesse 
final de semana. Se não tivermos, daqui até lá, provi-
dências no sentido de redução da taxa dessa energia, 
a água que chegará para produção, para o consumo 
animal e principalmente para o consumo humano, che-
gará em condições nada acessíveis para essa popu-
lação de baixa renda. 

Portanto, derrubar os juros deve ser uma tarefa 
buscada por todos nós, mas é necessário olháramos 
vários obstáculos e tentarmos de uma forma eficaz e 
derrubando cada um por vez. Ninguém aqui tem qua-
tro obstáculos de uma vez só. Por isso foi acertada a 
medida nesta Casa de começarmos essa nossa cha-
mada nova pactuação ou o caminho para a reforma 
tributária pela Resolução nº 72. 

Sem interromper essa escala, espero que che-
guemos a dezembro não só com a medida provisória 
que muda as regras da poupança, para que possamos 
atacar a taxa de juros, mas também tendo votado, nesta 
Casa, o comércio eletrônico, o fundo de participação 
dos Municípios, o fundo de participação dos Estados, 
o indexador da dívida e, portanto, preparando nesse 
novo cenário a caminhada para enfrentarmos esse 
momento de crise internacional em condições de con-
tinuar crescendo, produzindo renda e gerando postos 
de trabalho localmente. 

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

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro.

O próximo orador é o Senador Alvaro Dias.  
(Pausa.)

Não se encontrando, a próxima oradora é a Sena-
dora Marta Suplicy, que tem a palavra por vinte minutos. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Senador Ivo Cassol. 

Hoje eu não poderia deixar de vir à tribuna por-
que fiquei feliz e infeliz. Muito feliz porque O Estado de 
S Paulo fez uma matéria tão interessante que chama 
atenção para um problema muito sério no País, que 
é o assassinato de mulheres. E fiquei infeliz porque é 
um desastre. O Brasil, entre oitenta e sete países, é o 
sétimo que mais mata. 

Venho também para falar de uma matéria que 
saiu no Fantástico, o Programa da Rede Globo, nesse 
domingo, também sobre o mesmo tema, uma matéria 
extremamente benfeita.

Primeiro, vou falar do O Estado de S Paulo, que, 
no se Caderno Metrópole, coloca que a cada duas 
horas uma mulher é morta no Brasil – a cada duas ho-
ras!. E na maioria dos casos, isso já bastante sabido, 
o assassino está dentro de casa: ou é o marido, ou é 
o namorado, ou é o noivo, ou é o ex-companheiro, que 
mata dentro de casa, após já ter cometido pelo menos 
um ato de agressão. Isto também é constatado: não 
mata na primeira discussão, já houve antecedente. 

Os dados constam do mapa da violência de 2012, 
o homicídio de mulheres, e mostra que, em uma lis-
ta de oitenta a e sete países, o Brasil é o sétimo que 
mais mata. 

Em 2010, foram 4.297 casos ou 4,4 assassina-
tos por 100 mil habitantes. Na comparação por faixa 
populacional, o Espírito Santo é o primeiro do ranking.

Então, eu também chamo a atenção porque a 
Senadora Ana Rita, que é Presidente da Comissão 
que está investigando a violência contra a mulher, vai 
fazer uma audiência pública nesta sexta-feira no Es-
pírito Santo. Essas audiências estão ocorrendo em 
vários Estados, também ocorrerá no meu Estado, que 
é o Estado de São Paulo. Mas o Estado do Espírito 
Santo tem importância maior, porque esse é o Esta-
do que mais tem tido assassinatos de mulheres com 
taxas de 9,4 mortes, o que representa o dobro da mé-
dia brasileira e o triplo do índice de São Paulo, que é 
penúltimo da lista. 

O Estado do Piauí é o menos violento de acordo 
com o estudo elaborado pelo Sociólogo Júlio Jacobo, 
com base no sistema de informação de mortalidade 
do Ministério da Saúde. 

No mapa das capitais, as regiões Norte e Nor-
deste são as mais problemáticas e violentas contra à 
mulher. Porto velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista, 
por exemplo, têm mais de dez mortes por grupo de 
cem mil habitantes. Na contramão, Brasília registra 
1,7. Mas seja qual for a região, as principais vitimas 
são sempre mulheres – e novas: de 20 a 29 anos. A 
pesquisa é a primeira a registrar estatísticas regionais 
e, por isso, pode representar um marco na definição 
de política públicas.
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Por isso, eu achei tão importante ter a pesquisa e 
tão importantes O Estado de S Paulo divulgar a pesqui-
sa. Quando o assunto é violência contra a mulher, não 
existe fórmula pronta. Por isso, é importante conhecer 
a realidade local para trabalhar cada particularidade, 
especialmente as realidades culturais.

Muitos toleram uma agressão em nome da honra, 
por exemplo. De toda forma, qualquer que seja o traba-
lho, tem que contar com a força policial. Foi assim que 
o Piauí se destacou como o Estado menos violento.

Diferentemente do cenário de violência masculina, 
a agressão – isso eu achei muito interessante, porque 
basta ler os crimes no jornal que a gente percebe isso 
– contra a mulher dificilmente vai ocorrer num bar, num 
jogo de futebol ou num lugar fora da sua residência, 
no local de trabalho. Ocorre, geralmente, na residên-
cia, onde a mulher mora. Ainda segundo o estudo, o 
agressor usa, em 53,9% do casos, armas de fogo.

Em relação à Lei Maria da Penha, nos últimos 
14 anos, o índice nacional de homicídios de mulheres 
se manteve estável. A menor taxa registrada foi no 
período de 2007, ano em que entrou em vigor a Lei 
Maria da Penha, que pune o agressor com mais rigor 
e assegura à mulher proteção policial e da Justiça em 
caso de denúncia.

É interessante: quando saiu a lei, a gente viu que 
houve um impacto, porque diminuiu o índice. Foram 
menos casos, 3,9%, 3.772 mulheres assassinadas. 
Mas, no ano seguinte, a curva já voltou a crescer, foi 
para 4,3%. Lembrei-me agora – o exemplo é meio es-
tranho, mas me ocorreu – que é como o caso da AIDS: 
tem que se fazer campanha continuamente, porque as 
pessoas esquecem que têm que usar um preservativo 
e ter cuidados; e, no caso da Lei Maria da Penha, pelo 
que esse dado já indica, é importância recorrente fazer 
campanhas, porque as pessoas esquecem também da 
punição e, quando lembradas da punição, a gente vê 
que ocorreu uma diminuição dos casos.

Nas últimas três décadas, de acordo com o histó-
rico do mapa, 91.932 mulheres foram assassinadas no 
Brasil. Com dados de 1980 para cá, a pesquisa mostra 
que o crescimento efetivo ocorreu até 1996, quando a 
taxa nacional atingiu o pico de 4,6 mulheres em cada 
100 mil. Depois disso, nós temos redução dos índices, 
mas muito longe do ideal.

No ranking internacional, o Brasil só fica atrás 
de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rús-
sia, Colômbia e Belize. Quer dizer, é um tal vexame 
quando a gente vê que, nessa lista de 87 países, 44 
países têm taxa igual ou inferior a um. Quer dizer, nós 
estamos realmente muito mal.

A redução dos conflitos domésticos está, segundo 
o Instituto Patrícia Galvão, especializado em violência 

contra a mulher, na construção de uma rede protetora 
que dê suporte psicológico à vítima. Diz a instituição, 
por meio da sua Diretora-Executiva, Jacira Melo: 

Não basta abrir mais delegacia especia-
lizada pelo País. A mulher dificilmente faz a 
denúncia imediatamente. Muitas vezes, ela até 
se sente culpada ou na obrigação de salvar o 
casamento. É nessa hora que ela precisa en-
contrar uma rede de acolhida para desabafar e 
receber orientação antes de procurar a Polícia. 

Concordo com ela, porque, em épocas em que 
eu trabalhava mais ligada ao tema, via que a mulher, 
na primeira agressão, às vezes, tinha vergonha, não 
conversava com ninguém. Aí, vem a segunda, vem 
a terceira. Depois, ela tem de começar a esconder o 
olho roxo, a perna quebrada, dizendo que é porque ela 
escorregou ou coisas desse tipo. O que ela não tem 
clareza é que começa assim e que, depois, ela pode 
ser morta mesmo. Agora, essa rede de proteção é tão 
importante ou mais que as delegacias, para que a mu-
lher possa ter um acolhimento de como proceder e para 
se sentir amparada no que ela tiver vontade de fazer.

Entre outras dificuldades que são relatadas pelo 
Instituto Patrícia Galvão, está a proximidade com o 
agressor. As estatísticas mostram que, seja qual for a 
idade da mulher, quem agride mora na sua casa ou 
faz parte da sua família. 

É uma matéria muito importante como informa-
ção essa de O Estado de S. Paulo.

Agora, vou falar um pouquinho do Fantástico. 
Também foi muito forte a matéria, que disse que o Mi-
nistério da Justiça recebeu um relatório preocupante, 
informando que, a cada cinco minutos, uma mulher é 
agredida no Brasil. Em quase 70% dos casos, quem 
espanca ou mata é o namorado, marido ou ex-marido. 
A exposição do problema, a que milhões de brasileiros 
no País todo assistiram, alerta a população e ajuda no 
trabalho do combate à violência.,Quando vemos na 
tela os relatos de violência, vemos que eles são muito 
chocantes. Quantas mulheres já não viram a morte de 
frente e quantas não acabaram morrendo mesmo? As 
estatísticas são assustadoras. 

Há mulheres que apanham anos e anos. Vimos 
isso num dos relatos mais comoventes do programa, 
em que a entrevistada fala: “Aquilo já virou tão rotina 
que você não conta mais quantas agressões foram, se 
forem três em um mês, se foram dez”. Pudemos ver 
também a explicação de um delegado, que disse o se-
guinte: “Infelizmente, determinados homens botam na 
cabeça que a mulher é um objeto dele, que pertence a 
ele, que ele pode tudo sobre ela, que ele pode bater, 
que ele pode brigar e que ele pode até matar”. 
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É. Eu acho que tem mesmo homem que pensa 
isso. Mas todo o trabalho que nós temos que fazer é 
na direção oposta. E isso deveria ser feito até nas es-
colas, com reflexão sobre a questão de gênero, sobre 
respeito. 

Na pesquisa apresentada domingo, que foi o 
Mapa da Violência 2012, que eu acabei de dimensionar 
e que também saiu no Estadão, foi mostrada a clara 
diferença entre o assassinato de homens e mulheres: 
homem morre na rua por violência entre os pares, en-
tre os jovens principalmente; as mulheres, em casa, 
com os maridos. E ficamos sabendo que, ao todo, 68% 
das mulheres que procuraram o Sistema Único de 
Saúde em 2011 para tratar ferimentos disseram que 
o agressor estava dentro de casa. Mais uma vez, em 
60% dos casos, quem espanca ou mata é o namora-
do ou o marido. Eu acho um absurdo: 68%, Senador 
Casol, das mulheres que vão ao Sistema SUS é para 
dizer que apanharam dentro de casa. Quer dizer, tem 
que ter um limite isso. 

Eu estou vendo a Senadora Ana Rita aqui. Estava 
mencionando, Senadora, que V. Exª vai conduzir a CPI 
da violência agora no Espírito Santo. Entre oitenta e 
sete países, o Brasil é o sétimo. O Estado mais violento 
é exatamente, como eu mencionava, o Espírito Santo. 

Também, como foi apresentado na reportagem, 
há uma ação da delegada que disse o seguinte: “O 
Piauí também é machista, só que aqui o trabalho é 
com eficácia. Na polícia não se deve cochilar. Não deixe 
a madrugada chegar. Se tem queixa, vá de imediato, 
porque eles matam”. Não tenho dúvidas de que o tra-
balho dela tem dado resultado.

A questão é que nós temos que multiplicar no 
País essa atenção à violência contra a mulher. Claro 
que o Estado é responsável pela segurança e tem que 
estar presente com recursos, treinamento de pessoal, à 
frente de ações e da organização de uma rede de pro-
teção social como menciona o Instituto Patrícia Galvão.

V. Exª tem a palavra, Senadora Ana Rita. 
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senadora 

Marta, eu gostaria muito de agradecer suas palavras, 
esse pronunciamento muito importante. Nós estamos 
realizando as audiências públicas nos Estados e esta-
mos percebendo como isso é tão real quando a gente 
ouve depoimentos de mulheres que passaram por essa 
situação. Eu quero apenas agregar às informações da 
senhora alguns dados que me trazem aqui, do Estado 
do Espírito Santo. De acordo com o Mapa da Violência 
do Instituto Sangari, conforme mencionado por V. Exª, 
os Municípios com os maiores índices de violência no 
Estado do Espírito Santo estão entre os primeiros no 
País. Os Municípios da região metropolitana da gran-
de Vitória apresentam índices muito altos de violência 

contra a mulher. Ou seja, o Estado do Espírito Santo 
está em primeiro lugar no Brasil em homicídios contra 
as mulheres. Um dos Municípios do Espírito Santo, o 
Município de Serra, de acordo com esse mapa, está 
em sexto lugar entre os Municípios brasileiros com uma 
população acima de 26 mil mulheres. Isso nos preocu-
pa muito. Além de Serra, Cariacica, que também é um 
Município da grande Vitória, está em 23º lugar, o Muni-
cípio de Vila Velha, onde moro, está em 29º lugar, e, a 
capital, entre os Municípios com mais de 26 mulheres, 
está em 38º. Mas quando comparamos o Município de 
Vitória com as demais capitais brasileiras, ele está em 
18º lugar em homicídios contra as mulheres. São da-
dos graves que nos preocupam muito. E a audiência 
pública, com certeza, tem que debater essas questões 
para saber como o poder público está cuidando dessas 
mulheres, se tem estrutura adequada para atender a 
essas mulheres que estão em situação de violência. 
Era isso que eu gostaria de acrescentar a sua fala e 
parabenizá-la pelo pronunciamento de hoje à tarde.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço os dados que V. Exª está trazendo e fico muito 
feliz que a relatoria dessa Comissão esteja com V. Exª, 
porque ela vai caminhar, sendo V. Exª Senadora pelo 
Estado do Espírito Santo, que é o mais agravado por 
essa situação. Certamente, nós teremos uma resposta 
do Governador em relação a essa questão.

Temos que lembrar que não basta uma respos-
ta só de delegacia, não; é a resposta do antes, que 
essa mulher seja assessorada quando está apanhan-
do, para que a providência ocorra antes de haver uma 
ameaça tão forte.

Também acrescento que, em São Paulo, o meu 
Estado, temos prevista a realização de uma audiência 
da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia 
Legislativa. Creio que será no dia 29 de junho. E lá es-
tamos organizando audiências junto com as duas De-
putadas que estão nessa Comissão, que são Janete 
Pietá e Keiko Ota.

Já identificamos que não dá para se falar em 
enfrentamento da violência contra a mulher sem orça-
mento para isso. São necessários recursos. Prioridade 
na ação de governo se expressa com recursos. Esse é 
um problema no meu Estado. Já fiz uso da palavra em 
plenário para destacar esses problemas, mas quero 
reiterar os principais pontos que já abordei sobre isso 
no meu Estado.

Não existe dotação orçamentária específica para 
a execução de políticas para as mulheres que são ví-
timas de violência.

O Governo Federal, por meio do Pacto Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, des-
tinou recursos na ordem de R$9 milhões, para a im-
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plementação de ações de combate à violência contra 
a mulher. No entanto, não há uma transparência nos 
valores aplicados pelo Governo Estadual para a imple-
mentação de políticas públicas para a mulher.

Reitero essas informações porque são funda-
mentais para entendermos o que anda acontecendo 
no Estado de São Paulo. É grave o aumento da vio-
lência contra a mulher.

No início de maio, mais uma reportagem da Rede 
Bandeirantes revelou que a Polícia registrou 17,9 mil 
casos de agressão contra mulheres no Estado de São 
Paulo no primeiro trimestre deste ano. Dezessete mil 
e novecentos casos de agressão, Senadora! É muito 
grave! Quer dizer, a cada hora, duas mulheres regis-
tram queixa por lesões corporais em delegacias. E é 
recorrente: na maioria das vezes, os agressores são 
maridos ou namorados das vítimas. 

O balanço de São Paulo aponta aumento na 
quantidade de estupros. Foram 61 em março, 55 em 
fevereiro, um aumento de 11%. No trimestre, o Estado 
registrou 163 casos. Quer dizer, temos 1,8 estupros 
por dia no Estado de São Paulo. E temos que lamen-
tar que, em São Paulo, existam apenas 125 delega-
cias especializadas em mulher, distribuídas a partir 
de critérios políticos e não obedecendo aos índices 
de violência sexista. 

Alguns Estados poderão dizer que 125 delegacias 
é um monte de delegacias! Mas para a população do 
Estado de São Paulo não é um monte de delegacia. 
Para os números de agressão, também não. E se elas 
são distribuídas de acordo com a vontade política e 
não com a necessidade, pior ainda.

Também há um processo para o fechamento de 
delegacias especializadas e somente uma delegacia, 
que é a Primeira Delegacia do centro de São Paulo, 
tem atendimento 24 horas. Isso é um absurdo!

Enfim, em que pese as estatísticas apresenta-
das pelo Fantástico São Paulo figurar no ranking dos 
Estados em penúltimo lugar, na questão da violência 
contra a mulher, percebemos muita diferença no en-
frentamento do problema, se compararmos ao que 
vimos no Piauí. 

Lá, vimos a articulação que existe na segurança 
pública entre as Polícia Civil e Militar, a magistratura e 
redes de amparo, que trabalham em uma arranjo ins-
titucional que funciona e garante eficiência no atendi-
mento às mulheres. 

Vem da Folha de S.Paulo, edição do dia 4 de 
maio, as “aspas” que contam como as mulheres se 
sentem em de São Paulo:

- “Na prática, ainda não há Justiça ou pro-
teção para mulheres e crianças. Sei que não 
iria adiantar nada denunciar meu ex porque 

não haveria empenho para puni-lo. Os recur-
sos para investigação são poucos, e o apoio 
à vítima ainda é restrito”, diz a entrevistada.

É isso que tem de mudar! Tem de ser diferente! 
Tem de haver articulação, trabalho integrado das polí-
cias, magistratura e da rede de proteção social.

Na verdade, o que tem que haver é prioridade 
para o assunto. Enquanto não houver prioridade para 
o assunto, nós não vamos mudar essa situação, seja 
em São Paulo, seja no Espírito Santo, seja em qual-
quer Estado do Brasil. E é estranho porque as mulhe-
res morrem – os dados estão aí – mas, no concreto, 
de haver uma mudança concreta de prioridade pelos 
governadores, nós não vemos isso acontecer. Há empe-
nho do Governo Federal, que está mandando recursos, 
mas parece que não há um entendimento sobre isso.

Esse era o pronunciamento que eu queria fazer no 
dia de hoje, esperando que, finalmente, façam alguma 
coisa, porque é muito triste vermos o Brasil situado em 
um ranking tão ruim, o sétimo em matança de mulher, 
principalmente porque sabemos que a maioria das mu-
lheres não têm como se defender nessa situação se 
não houver uma rede de apoio muito azeitada, muito 
competente que possa salvar suas vidas e preservar 
as suas crianças.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 

RO) – Com certeza, Senadora Marta Suplicy. Como 
V. Exª colocou nessa exposição para todos os nossos 
colegas Senadores e para o Brasil todo, infelizmente, 
nós assistimos, diuturnamente, pessoas que usam a 
força contra as mulheres.

E eu quero aqui deixar para os homens do Bra-
sil afora que um homem que bate em uma mulher é 
um covarde, não só como homem, mas ao mesmo 
tempo essas pessoas deviam era dar uma flor para 
cada mulher, porque é o que as mulheres merecem 
pelo Brasil afora.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Ao mesmo tempo, quero aproveitar a oportunidade de 
colocar em votação o Requerimento nº 397, de 2012, 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar 
da diligência da CPI/ Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas, a realizar-se no dia 14 de maio de 2012, no 
Estado do Rio de Janeiro, conforme Requerimento nº 
144, de 2012-CPI, aprovado em 7 de março de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permane-
çam como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Também quero colocar em votação o Requerimen-
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to nº 401, de 2012, da Senadora Lídice da Mata, que 
requer autorização para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, no dia 14 de maio de 2012, para participar de 
diligência da CPI do Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, con-
forme Requerimento nº 144, de 2012-CPI, aprovado 
em 7 de março de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permane-
çam como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Antes de passar a palavra ao Senador Anibal Diniz, só 
quero aproveitar esta oportunidade e mandar um abra-
ço para Luís Tremonte, empresário do Pará, madeireiro 
e que vem sofrendo muito. Esse setor, quando muito 
é visto pela sociedade como se fossem predadores 
da natureza, mas não são. Os madeireiros – como fui 
também, no passado – são pessoas empreendedoras 
que aproveitam árvore e que querem preservar. Mas 
muitas vezes os setores madeireiros, as pessoas são 
vistas como criminosos contra o meio ambiente. Pelo 
contrário, é o que coloca nos nossos lares a beleza e 
ao mesmo tempo quer preservar para poder desen-
volver e crescer ainda mais a nossa Nação brasileira.

Portanto, ao Luís Tremonte o nosso abraço.
Passo a palavra ao próximo orador, Aníbal Diniz.
O SR. ANÍBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Ivo Cassol, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o assunto que 
trago hoje à tribuna é um tema de abrangência nacio-
nal, mas que tem especial interesse para os Estados 
da região Norte do País, especialmente para o Estado 
do Acre, Estado de Rondônia, que V. Exª representa.

O comércio e a integração econômica entre Bra-
sil e Peru têm um potencial grande de crescimento, e 
as economias dos dois países vêm passando por uma 
fase favorável de desenvolvimento nos últimos anos.

Há crescimento do PIB, inflação baixa, contas 
públicas e balanço de pagamentos saudáveis, além 
de expansão dos fluxos de comércio internacional.

Sabemos que o Brasil é a sexta maior economia 
do mundo, com US$2,5 trilhões em 2011, e a quinta 
maior em área territorial. O Peru é a quinta economia 
da América do Sul, com PIB de US$154 bilhões em 
2010, e possui a terceira maior área territorial do sub-
continente.

No entanto, estudo recentemente preparado e 
divulgado pela Funcex (Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior), sob a supervisão do Setor de 
Integração e Comércio do BID, o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento, aponta que, apesar de Brasil 

e Peru compartilharem uma fronteira de quase 3 mil 
quilômetros, a integração econômica entre os dois pa-
íses ainda é tênue.

Podemos lembrar as dificuldades de integração 
física, uma vez que a linha de fronteira está em plena 
Amazônia, com grandes dificuldades de transporte, 
ou décadas de desequilíbrios macroeconômicos que 
levaram a restrições de investimentos.

No entanto, como bem destaca o estudo, a partir 
da década de 2000, as relações econômicas bilaterais 
e a integração sul-americana ganharam um viés prio-
ritário na agenda diplomática dos países.

Com isso, a relação entre os países da região 
ganhou novo grau de importância, especialmente com 
o crescimento dos fluxos comerciais, aportes de in-
vestimento direto brasileiro no Peru e iniciativas de 
integração física. O melhor exemplo desse avanço na 
integração física é a recém-inaugurada Rodovia Inte-
roceânica, uma ligação rodoviária entre os oceanos 
Atlântico e Pacífico que atravessa os dois países.

O estudo da Fundação Centro de Estudos do Co-
mércio Exterior (Funcex) e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) destaca que o Peru dispõe 
de um marco regulatório interessante, com impostos 
relativamente baixos – a carga tributária foi de 14,5% 
do PIB em 2010 – e um clima favorável aos negócios, 
além de boas perspectivas de crescimento econômico 
nos próximos anos.

Já o Brasil possui um mercado interno dinâmico, 
diversificado e de grandes proporções, com potencial 
para alavancar as exportações peruanas.

O bom momento dos dois países é inclusive re-
conhecido pelas agências internacionais de riscos, 
que lhes deram o grau de investimento, desde 2008, 
como positivo.

Ao analisar a evolução do perfil do comércio bila-
teral, o estudo em questão aponta que o comércio de 
mercadorias entre Brasil e Peru apresentou crescimen-
to significativo nos últimos dez anos, após um período 
de relativa estabilidade na década de 90.

Em 2011, a corrente de comércio alcançou 
US$3,6 bilhões, o que representou um aumento de 
sete vezes em relação ao valor registrado em 2001. O 
crescimento foi mais expressivo nas exportações do 
Brasil para o Peru, de 686%, do que nas exportações 
peruanas para o Brasil, que foi de 497%.

A participação do Peru como destino das expor-
tações brasileiras aumentou ao longo da década pas-
sada, mas o crescimento se deu a partir de uma base 
muito baixa. Em 2011, ficou em 0,88%, contra 0,6% 
na virada dos anos 90 para os anos 2000.

A pauta de produtos vendidos pelo Peru ao Brasil 
é pouco diversificada. Segundo o estudo, mais de três 
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quartos das vendas no biênio 2010-2011 eram produ-
tos de origem mineral, com destaque para minérios de 
cobre e derivados, além de petróleo e prata. Entre os 
produtos manufaturados, há exportações significativas 
de produtos químicos, produtos de vestuário e produ-
tos alimentícios e bebidas. 

As exportações brasileiras para o Peru, por outro 
lado, são mais diversificadas. Elas concentram-se em 
produtos manufaturados, que responderam por 82,6% 
do total nos anos de 2010 e 2011. 

É um fato interessante. Em contraste com as ex-
portações para outros países, as exportações brasi-
leiras direcionadas ao Peru – a exemplo, aliás, do que 
acontece com todos os parceiros da América Latina 
– continuaram concentradas em bens manufaturados, 
cujas vendas cresceram 138% entre 2005 e 2011. 

Três setores de atividade têm grande destaque 
nas exportações e respondem por quase metade das 
vendas: veículos automotores, máquinas e equipamen-
tos e produtos químicos.

Não há como negar que os países sul-americanos 
possuem, hoje, um caráter estratégico para o Brasil, 
como dinamizadores das exportações da indústria 
manufatureira brasileira. 

E temos aqui um recorte importante a fazer.
As micro, pequenas e médias empresas têm re-

conhecidamente uma participação muito importante 
nas exportações e devem ser cada vez mais objeto 
de atenção dos governos estaduais e federais. Por 
exemplo, considerando as exportações brasileiras para 
o Peru, 11,6% do montante total exportado em 2010 
foi realizado por micro, pequenas e médias empresas, 
que representaram 63% do total de empresas que ex-
portaram para esse país.

Entre 2005 e 2010, o valor exportado pelas MPEs 
brasileiras para o Peru apresentou crescimento de 
75,6%, e o número de empresas aumentou 6,2%.

Há outro ponto interessante. Também as vendas 
das MPEs são mais concentradas em bens manufatu-
rados do que as vendas totais do Brasil. A maior parte 
dessas empresas pertence aos setores de comércio 
atacadista, fabricação de produtos de metal, produtos 
de madeira e fabricação de produtos químicos.

E, nesse ponto, quero justamente voltar a destacar 
que este mês de maio marca a inauguração da primeira 
Zona de Processamento de Exportação autorizada no 
Brasil, que é a ZPE do Acre, instalada numa área de 
130 hectares, na cidade de Senador Guiomard, próxi-
ma a Rio Branco, exatamente na confluência entre as 
rodovias BR-317 e BR-364.

Essa ZPE, uma zona livre de impostos para em-
presas exportadoras, é também a primeira a entrar em 
funcionamento no Brasil. Deverá abrigar empresas de 

cosméticos, polpa de fruta, colchões, montagem de 
motocicletas, água mineral e transformadores elétri-
cos, entre outros.

Essa instalação é um fato histórico para o Acre e 
de extrema importância para o fortalecimento da nos-
sa economia e para a qualificação da indústria local. 
Inclusive estava agendada para o dia 21 de maio a ida 
do Ministro Fernando Pimentel exatamente para parti-
cipar da inauguração dessa Zona de Processamento 
de Exportação. Parece que há dúvidas se o Ministro 
ainda vai ter agenda nessa data, mas foi uma data pro-
posta pelo próprio Ministro, a data de 21 de maio. Por 
isso, estou dando como certa a presença do Ministro 
Fernando Pimentel a essa solenidade. 

Essa Zona de Processamento de Exportação 
vai representar o início de uma revolução na econo-
mia acriana e permitir a criação de mais de dois mil 
empregos diretos. A ZPE vai atrair investimentos no 
setor manufatureiro, num momento em que a indústria 
nacional enfrenta uma dura competição com os produ-
tos importados e ajudar na integração econômica com 
países sul-americanos, entre eles o Peru.

Para escoar a produção a partir da Zona de Pro-
cessamento de Exportação, contamos agora com o 
apoio da rodovia Interoceânica, que tornou possível, 
após mais de uma década de expectativa, o acesso 
direto do Brasil ao Peru, a partir do Acre, ao maior 
oceano do Planeta, o oceano Pacífico. 

Esse acesso ficou mais próximo com a inaugura-
ção da ponte sobre o Rio Madre de Diós, no Peru, no 
ano passado. Essa ponte finalizou a Interoceânica ou 
a Carreteira do Pacífico, como é conhecida no Peru. 

O acesso direto ao oceano Pacífico é um passo 
gigantesco para uma inclusão que fortalece a integração 
regional e, principalmente, firma uma saída comercial 
para a exportação de produtos brasileiros não apenas 
para a América Latina como também para a Ásia.

No Acre, a BR-317, chamada de estrada do Pa-
cífico, começa em Rio Branco. Pouco mais de 300 
quilômetros depois, chega a Assis Brasil, na fronteira 
com o Peru. A rodovia do Pacífico passa por Cuzco e 
termina exatamente no oceano Pacífico. Tem um ramal 
que passa pelo Lago Titicaca e leva aos portos de Ilo 
e Matarani. Em Puerto Maldonado, a ponte Madre de 
Diós passa sobre o rio Madre de Diós, que no Brasil 
recebe o nome de rio Madeira. Então, do lado peruano, 
Senador Cassol, a rodovia do Pacífico foi plenamente 
concluída. O desafio que temos agora é sensibilizar o 
Ministério dos Transportes para a importância da con-
clusão da construção da ponte sobre o rio Madeira, 
na BR-364, que é tudo que está nos faltando agora 
para dizer que, definitivamente, estamos ligando, por 
via rodoviária, o oceano Atlântico ao oceano Pacífico. 
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Então, a nossa única pendência está sendo essa ponte 
sobre o rio Madeira que precisa de uma resposta do 
Ministério dos Transportes, do Ministro Paulo Passos. 

As perspectivas econômicas para o Acre a par-
tir da ZPE e da rodovia Interoceânica têm dimensões 
importantes em todas as atividades produtivas. Há um 
conjunto importante de oportunidades comerciais a 
serem exploradas no mercado Brasil/Peru.

O estudo da Funcex e do BID traz detalhes em 
relação aos interesses e às oportunidades comerciais 
de exportação do Brasil para o mercado peruano. Nes-
se sentido foram identificados 264 produtos nos quais 
existe complementaridade comercial entre os países.

Esses produtos representaram um montante de 
importações peruanas de US$ 9 bilhões na média do 
triênio 2008-2010, sendo que o Brasil forneceu 14% 
desse total.

Entre os produtos de maior destaque, em termos 
dos montantes importados pelo Peru, estão milho, o 
óleo de soja, tortas e outros resíduos sólidos da ex-
tração do óleo de soja, automóveis de passageiros e 
polietileno.

Há ainda diversos produtos das indústrias ali-
mentícia, química, de madeira, de celulose e papel, 
metalúrgica e de máquinas e equipamentos.

Os países da América Latina têm sido um dos 
alvos preferenciais dos investimentos brasileiros. Em 
2010, o estoque de investimentos brasileiros no Peru 
alcançava US$ 2,3 bilhões, representando 1,33% de 
todo o estoque naquele ano e posicionando o Peru 
como o 14° maior destino dos investimentos brasilei-
ros. Na América Latina, o Peru era o 3o país mais im-
portante para as exportações brasileiras, atrás apenas 
de Argentina e Uruguai.

Em 2010, um ano especialmente positivo, os in-
vestimentos brasileiros no Peru somaram o recorde 
de US$1,55 bilhão.

Por isso, destacamos nossa defesa da importân-
cia crucial de uma efetiva integração da infraestrutura 
regional da América do Sul, de modo a acelerar o iní-
cio da execução dos eixos de integração e desenvol-
vimento sul-americano.

Segundo dados da aduana brasileira para o biênio 
2010-2011, 75,6% das exportações brasileiras para o 
Peru são feitas por via marítima, 15,1% por via rodo-
viária e 8,3% por via aérea. Ou seja, as dificuldades 
históricas de acesso rodoviário e ferroviário obriga-
vam a maior parte da carga transportada a percorrer 
distâncias bem maiores para chegar ao país vizinho. 
Com isso, os custos de transporte comprometiam e 
ainda comprometem a competitividade dos produtos 
brasileiros e peruanos no mercado do país vizinho.

Para um importador peruano, por exemplo, é 
mais barato importar um produto da China ou de outro 
país do leste asiático, mesmo que a distância física em 
relação ao Brasil seja várias vezes menor, por conta 
dessa dificuldade de transporte.

Torna-se urgente, assim, estimular investimen-
tos que promovam a integração física entre os países 
por via terrestre.

Por isso, a atenção dada pelo Governo do Acre 
à integração Brasil-Peru é essencial. Mas não pode 
ser uma atenção isolada. O Acre deu um importante 
passo na construção da rodovia do Pacífico no lado 
brasileiro através da 317, mas falta a atenção do Go-
verno brasileiro que foi, na realidade, o financiador 
dessas obras e, inclusive, ajudou a financiar o lado 
peruano. Falta ao Governo brasileiro o entendimento 
de que tem de dar prioridade para a construção da 
ponte sobre o rio Madeira.

O estudo afirma que a recente conclusão da rodo-
via Interoceânica tende a trazer importantes impactos 
positivos, mas são necessárias também ações comple-
mentares, especialmente na melhoria das condições 
de tráfego nos trechos rodoviários nacionais.

Os custos do transporte são a principal barreira 
para o crescimento do comércio bilateral. Simulações 
do BID mostram que a maior parte dos ganhos está 
associada à redução desses custos.

Outras barreiras, como as tarifárias, são também 
um elemento importante que dificulta o acesso de pro-
dutos brasileiros ao mercado peruano.

Para concluir, Sr. Presidente, destaco os pontos 
nos quais o estudo que citamos aqui sugere maiores 
esforços para reduzir ou eliminar as barreiras que ainda 
dificultam a integração econômica entre Brasil e Peru. 
Além da redução dos custos de transporte, citamos 
o aprimoramento dos procedimentos aduaneiros no 
Brasil, com maior rapidez, transparência e estabilidade 
das normas e regulamentos. Em terceiro lugar, mais 
disponibilidade, sobretudo para as micro e pequenas 
empresas, de informações sobre empresas importa-
doras e oportunidades de negócio nos países. Essas 
informações seriam repassadas por meio da coope-
ração entre as agencias de promoção de exportações 
dos dois países: Apex (Brasil) e Prompex (Peru).

Eu gostaria de finalizar meu pronunciamento, 
Sr. Presidente, lembrando que, além do aspecto eco-
nômico, a integração Brasil/Peru descortina ainda um 
amplo cenário de oportunidades em turismo, educação 
e cultura, a exemplo do festival Pachamama – Cinema 
de Fronteira – que teve suas duas primeiras edições 
em Rio Branco, no Acre, em 2010 e 2011. O objetivo 
desse evento foi promover o intercâmbio cultural entre 
o Brasil e os países vizinhos, como o Peru e a Bolívia, 
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além criar uma rede de produtores e consumidores de 
produtos e serviços multiculturais.

Hoje o Acre discute, em missões empresariais, 
tanto ao Peru como no próprio Estado, as oportunida-
des de novas parcerias ou de retomada de iniciativas 
positivas, como por exemplo a volta dos vôos comer-
ciais entre Rio Branco e Cuzco, que é uma situação 
que se faz urgente também. Esses também são pontos 
de integração que merecem atenção especial.

A integração Acre e Peru já existe, mas será 
tanto mais forte e produtiva quanto mais freqüente e 
diferenciada for a atenção do empresariado nacional 
e do Governo Federal para essa integração.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANÍBAL DINIZ

O SR. ANÍBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria hoje de abordar, nesta tribuna, um 
tema de abrangência nacional, mas que tem especial 
interesse para os Estados da região Norte do país, 
especialmente para o Acre.

O comércio e a integração econômica entre Bra-
sil e Peru têm um potencial grande de crescimento e 
as economias dos dois países vêm passando por uma 
fase favorável de desenvolvimento nos últimos anos.

Há crescimento do PIB, inflação baixa, contas 
públicas e balanço de pagamentos saudáveis, além 
de expansão dos fluxos de comércio internacional.

Sabemos que o Brasil é a sexta maior economia 
do mundo, com US$ 2,5 trilhões em 2011, e a quinta 
maior em área territorial. O Peru é a quinta economia 
da América do Sul, com PIB de US$ 154 bilhões em 
2010, e possui a terceira maior área territorial do sub-
continente.

No entanto, estudo recentemente preparado e 
divulgado pela Funcex, a Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior, sob a supervisão do Setor de 
Integração e Comércio do BID, o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento, aponta que, apesar de Brasil 
e Peru compartilharem uma fronteira de quase 3 mil 
quilômetros, a integração econômica entre os dois pa-
íses ainda é tênue.

Podemos lembrar as dificuldades de integração 
física, uma vez que a linha de fronteira está em plena 
Amazônia, com grandes dificuldades de transporte, 
ou décadas de desequilíbrios macroeconômicos que 
levaram a restrições de investimentos.

No entanto, como bem destaca o estudo, a partir 
da década de 2000, as relações econômicas bilaterais 

e a integração sul-americana ganharam um viés prio-
ritário na agenda diplomática dos países.

Com isso, a relação entre os países da região 
ganhou novo grau de importância, especialmente com 
crescimento dos fluxos comerciais, aportes de investi-
mento direto brasileiro no Peru e iniciativas de integra-
ção física. O melhor exemplo desse avanço na integra-
ção física é a recém-inaugurada Rodovia Interoceânica, 
uma ligação rodoviária entre os oceanos Atlântico e 
Pacífico que atravessa os dois países.

Srs. Parlamentares, o estudo da Funcex e do BID 
destaca que o Peru dispõe de um marco regulatório 
interessante, com impostos relativamente baixos – a 
carga tributária foi de 14,5% do PIB em 2010 – e um 
clima favorável aos negócios, além de boas perspec-
tivas de crescimento econômico nos próximos anos.

Já o Brasil possui um mercado interno dinâmico, 
diversificado e de grandes proporções, com potencial 
para alavancar as exportações peruanas.

O bom momento dos dois países é inclusive re-
conhecido pelas agências internacionais de riscos, 
que lhes deram o grau de investimento desde 2008 
– como positivo.

Ao analisar a evolução do perfil do comércio bila-
teral, o estudo em questão aponta que o comércio de 
mercadorias entre Brasil e Peru apresentou crescimen-
to significativo nos últimos dez anos, após um período 
de relativa estabilidade na década de 90.

Em 2011, a corrente de comércio alcançou US$ 
3,6 bilhões, o que representou um aumento de sete 
vezes em relação ao valor registrado em 2001. O cres-
cimento foi mais expressivo nas exportações do Brasil 
para o Peru, de 686% do que nas exportações peru-
anas para o Brasil (497%).

A participação do Peru como destino das ex-
portações brasileiras aumentou ao longo da década 
passada, mas o crescimento se deu a partir de uma 
base muito baixa.

Em 2011, ficou em 0,88%, contra 0,6% na virada 
dos anos 1990 para os anos 2000.

A pauta de produtos vendidos pelo Peru ao Brasil 
é pouco diversificada. Segundo o estudo, mais de três 
quartos das vendas no biênio 2010-2011 eram produ-
tos de origem mineral, com destaque para minérios de 
cobre e derivados, além de petróleo e prata.

Entre os produtos manufaturados, há exporta-
ções significativas de produtos químicos, produtos de 
vestuário e produtos alimentícios e bebidas.

As exportações brasileiras para o Peru, por outro 
lado, são mais diversificadas. Elas concentram-se em 
produtos manufaturados, que responderam por 82,6% 
do total nos anos de 2010-2011.
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É um fato interessante. Em contraste com as ex-
portações para outros países, as exportações brasi-
leiras direcionadas ao Peru – a exemplo, aliás, do que 
acontece com todos os parceiros da América Latina 
– continuaram concentradas em bens manufaturados, 
cujas vendas cresceram 138% entre 2005 e 2011.

Três setores de atividade têm grande destaque 
nas exportações, e respondem por quase metade das 
vendas: veículos automotores; máquinas e equipamen-
tos; e produtos químicos.

Não há como negar que os países sul-americanos 
possuem, hoje, um caráter estratégico para o Brasil, 
como dinamizadores das exportações da indústria 
manufatureira brasileira.

E temos, aqui, um recorte importante a fazer.
As micro, pequenas e médias empresas têm re-

conhecidamente uma participação muito importante 
nas exportações e devem ser cada vez mais objeto de 
atenção dos governos estaduais e federais.

Por exemplo, considerando as exportações brasi-
leiras para o Peru, 11,6% do montante total exportado 
em 2010 foram realizados por micro, pequenas e mé-
dias empresas, que representaram 63,0% do total de 
empresas que exportaram para esse país.

Entre 2005 e 2010, o valor exportado pelas MPEs 
brasileiras para o Peru apresentou crescimento de 
75,6%, e o número de empresas aumentou 6,2%.

Há outro ponto interessante. Também as vendas 
das MPEs são mais concentradas em bens manufatu-
rados do que as vendas totais do Brasil. A maior parte 
dessas empresas pertence aos setores de comércio 
atacadista, fabricação de produtos de metal, produtos 
de madeira e fabricação de produtos químicos.

E, nesse ponto, quero justamente voltar a des-
tacar que este mês de maio marca a inauguração da 
primeira Zona de Processamento de Exportações do 
Acre, instalada numa área de 130 hectares na cidade 
de Senador Guiomard.

Essa ZPE, uma zona livre de impostos para em-
presas exportadoras, é também a primeira a entrar em 
funcionamento no Brasil.

Deverá abrigar empresas de cosméticos, polpa 
de fruta, colchões, montagem de motocicletas, água 
mineral e transformadores elétricos, entre outros.

Essa instalação é um fato histórico para o Acre e 
de extrema importância para o fortalecimento da nos-
sa economia e para a qualificação da indústria local.

Vai representar o início de uma revolução na eco-
nomia acreana e permitir a criação de mais de dois mil 
empregos diretos. A ZPE vai atrair investimentos no 
setor manufatureiro, num momento em que a indústria 
nacional enfrenta uma dura competição com os produ-

tos importados e ajudar na integração econômica com 
países sul-americanos, entre eles, o Peru.

Para escoar a produção contamos agora com o 
apoio da Rodovia Interoceãnica, que tornou possível, 
após mais de uma década de expectativa, o acesso 
direto do Brasil, a partir do Acre, ao maior oceano do 
Planeta, o Oceano Pacífico.

Esse acesso ficou mais próximo com a inaugu-
ração da ponte sobre o Rio Madre de Diós, no Peru, 
no ano passado. Essa ponte finalizou a estrada que 
liga o Acre ao Peru.

O acesso direto ao Oceano Pacífico é um passo 
gigantesco para uma inclusão que fortalecer a inte-
gração regional e firmar uma saída comercial para a 
exportação de produtos brasileiros não apenas para a 
América Latina como também para a Ásia.

No Acre, a BR 317, chamada de estrada do Pa-
cífico, começa em Rio Branco. Pouco mais de 300 
quilômetros depois, atravessa a fronteira do Peru. 
Um ramal da rodovia passa por Cuzco e termina no 
Pacífico. Outro ramal passa pelo Lago Titicaca e leva 
aos portos de Ilo e Matarani. Em Puerto Maldonado 
foi preciso levantar uma ponte sobre o Rio Madre de 
Diós, que no Brasil recebe o nome de Rio Madeira.

As perspectivas econômicas para o Acre a par-
tir da ZPE e da rodovia Interoceânica têm dimensões 
importantes em todas as atividades produtivas. Há um 
conjunto importante de oportunidades comerciais a 
serem exploradas no mercado Brasil/Peru.

O estudo da Funcex e do BID, que passo a citar 
em detalhes aqui, indica que, com respeito aos inte-
resses e oportunidades comerciais de exportação do 
Brasil para o mercado peruano, foram identificados 264 
produtos nos quais existe complementaridade comer-
cial entre os países.

Esses produtos representaram um montante de 
importações peruanas de US$ 9 bilhões na média do 
triênio 2008-2010, sendo que o Brasil forneceu 14,0% 
desse total,

Entre os produtos de maior destaque, em termos 
dos montantes importados pelo Peru, estão milho, óleo 
de soja, tortas e outros resíduos sólidos da extração do 
óleo de soja, automóveis de passageiros e polietileno.

Há ainda diversos produtos das indústrias ali-
mentícia, química, de madeira, de celulose e papel, 
metalúrgica e de máquinas e equipamentos.

Srs. Parlamentares, os países da América Latina 
têm sido um dos alvos preferenciais dos investimen-
tos brasileiros. Em 2010, o estoque de investimentos 
brasileiros no Peru alcançava US$ 2,3 bilhões, re-
presentando 1,33% de todo o estoque naquele ano 
e posicionando o Peru como o 14° maior destino dos 
investimentos brasileiros. Na América Latina, o Peru 
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era o 3º país mais importante, atrás apenas de Argen-
tina e Uruguai.

Em 2010, um ano especialmente positivo, os in-
vestimentos brasileiros no Peru somaram o recorde 
histórico US$ 1,55 bilhão.

Por isso, destacamos nossa defesa da importân-
cia crucial de uma efetiva integração da infraestrutura 
regional da América do Sul, de modo a acelerar o iní-
cio da execução dos eixos de integração e desenvol-
vimento sul-americano.

Segundo dados da aduana brasileira para o bi-
ênio 2010-2011, 75,6% das exportações brasileiras 
para o Peru são feitas por via marítima, 15,1% por via 
rodoviária e 8,3% por via aérea.

Ou seja, as dificuldades históricas de acesso 
rodoviário e ferroviário obrigavam a maior parte da 
carga transportada a percorrer distâncias bem maio-
res para chegar ao país vizinho. Com isso, os custos 
de transporte comprometiam e ainda comprometem a 
competitividade dos produtos brasileiros e peruanos 
no mercado do país vizinho.

Para um importador peruano, por exemplo, cita 
o estudo, pode ser mais barato importar da China ou 
de outro país do leste asiático, mesmo que a distância 
física em relação ao Brasil seja várias vezes menor.

Torna-se urgente, assim, estimular investimentos 
que promovam a integração física entre os países por 
via terrestre. Por isso, a atenção dada pelo governo 
do Acre à integração Brasil-Peru é essencial. Mas não 
pode ser uma atenção isolada.

O estudo afirma que a recente conclusão da 
Rodovia Interoceãnica tende a trazer importantes im-
pactos positivos, mas são necessárias também ações 
complementares, especialmente na melhoria das con-
dições de tráfego nos trechos rodoviários nacionais.

Os custos de transporte são a principal barreira 
para o crescimento do comércio bilateral. Simulações 
do BID mostram que a maior parte dos ganhos está 
associada à redução desses custos.

Outras barreiras, como as tarifárias, são também 
um elemento importante que dificulta o acesso de pro-
dutos brasileiros ao mercado peruano.

Para concluir, Sr. Presidente, destaco os pontos 
nos quais o estudo que citamos aqui sugere maiores 
esforços para reduzir ou eliminar as barreiras que ainda 
dificultam a integração econômica entre Brasil e Peru.

Além da redução dos custos de transporte; cita-
mos o aprimoramento dos procedimentos aduaneiros 
no Brasil, com maior rapidez, transparência e esta-
bilidade das normas e regulamentos; e, em terceiro 
lugar, mais disponibilidade, sobretudo para as MPEs, 
de informações sobre empresas importadoras e opor-
tunidades de negócio nos países. Essas informações 

seriam repassadas por meio da cooperação entre as 
agencias de promoção de exportações dos dois paí-
ses: APEX (Brasil) e PROMPEX (Peru).

Sr. Presidente, gostaria de finalizar meu pronun-
ciamento lembrando que, além do aspecto econômico, 
a integração Brasil/Peru descortina ainda um amplo 
cenário de oportunidades em turismo, educação e 
cultura, a exemplo do festival Pachamama – Cinema 
de Fronteira – que teve as duas primeiras edições em 
Rio Branco, Acre, em 2010 e 2011.

O objetivo desse evento foi promover o intercâm-
bio cultural entre o Brasil e os países vizinhos, como o 
Peru e a Bolívia, além de criar uma rede de produtores 
e consumidores de produtos e serviços multiculturais.

Hoje, o Acre discute em missões empresariais 
tanto no Peru como no próprio Estado as oportunida-
des de novas parcerias ou de retomada de iniciativas 
positivas, como, por exemplo, a volta dos vôos comer-
ciais entre Rio Branco e Cuzco.

Esses também são pontos de integração que 
merecem atenção especial.

A integração Acre e Peru já existe. Mas, senho-
res parlamentares, será tanto mais forte e produtiva 
quanto mais freqüente e diferenciada for a atenção do 
empresariado nacional e do governo federal.

Era o que eu queria deixar registrado.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
o Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Ângela Portela.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
a Sra. Ângela Portela deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP — 
RO) – Obrigado Senador Anibal Diniz.

Como Governador, fiz de carro todo o trecho 
Rondônia/Acre/Peru. E é inaceitável, no momento que 
vivemos hoje, em que o Brasil financia os países vizi-
nhos para que construam suas rodovias, que nós não 
tenhamos uma ponte que interligue Rondônia/Acre, 
que é a ponte do rio Madeira, que no tempo da seca 
dá quilômetros e quilômetros de fila de carros.

Portanto, conte com o seu colega, o Senador Cas-
sol, para que possamos trabalhar juntos, a bancada dos 
Senadores de Rondônia, dos Senadores do Acre, e as 
bancadas de Deputados Federais de Rondônia e do 
Acre, para atuarmos junto ao Ministério dos Transpor-
tes, para que possa ser licitada, urgentemente, aquela 
ponte da BR-364, que interliga com o Acre para que a 
gente possa ter essa integração e ter a comercializa-
ção desses produtos ao mesmo tempo.

Parabéns pelo seu discurso.
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O SR. ANÍBAL DINIZ (Bloco/PT — AC) – Muito 
obrigado. Peço a gentileza da publicação na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP — 
RO) – O.k. V. Exª será atendido na forma do Regi-
mento Interno.

Ao mesmo tempo, quero aqui aproveitar a opor-
tunidade e dar as boas vindas ao nosso grande amigo 
e parceiro, o Deputado Missionário José Olimpio. Nós 
estivemos no último domingo, junto com o Senador 
Magno Malta, no Estado de São Paulo, onde houve um 
grande evento religioso comandado por uma pessoa 
simples, humilde e extraordinária, que é o apóstolo 
Valdemiro Santiago e a esposa, Bispa Franciléia. Fui 
recebido na sua casa, na casa dele, e participamos, 
junto com o Senador Magno Malta, com o Governador 
Geraldo Alckmin e demais Deputados e autoridades, 
daquele grande evento em que Deus, por vários e vá-
rios momentos, por várias e várias vezes, usou a pes-
soa do apóstolo para levar esperança e levar milagres 
a pessoas que tanto necessitam.

Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
Já passo em seguida para o próximo orador, esse 

grande líder que foi da nossa Casa, esse grande co-
nhecedor da nossa região Amazônica e que continuará 
sendo sempre o nosso líder, o Senador Romero Jucá, 
a quem em breve passarei a palavra, após o Senador 
Magno Malta. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR — ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Ivo Cas-
sol Senador Romero Jucá, aqui do meu lado, o nosso 
querido Missionário, Deputado Federal José Olimpio, 
que também é um homem de Deus, um homem ab-
negado das causas do Evangelho, é para fazer esse 
registro importante mesmo, do dia de domingo, quando 
nós estivemos juntos, lá no Campo de Bagatelle, no 
Campo de Marte, como é mais conhecido, no mesmo 
local onde a Força Sindical fez o seu evento, no dia 1º 
de maio, o Dia do Trabalhador.

Disseram as autoridades que havia oitocentas mil 
pessoas no evento da Força. Estavam lá o Paulinho 
da Força, nosso companheiro Deputado Federal, jun-
to com o Governador Geraldo Alckmin, o Paulo Maluf 
e o Campos Machado, V. Exª e outras autoridades, o 
nosso querido José Olimpio, o nosso querido Pastor 
Floriano, Bispo Floriano, do Rio de Janeiro, também 
Deputado Federal; a Deputada Lauriete, que lá estava, 
que abrilhantou, cantou, porque é um grande nome da 
música Gospel no Brasil.

Para a minha surpresa, no dia seguinte, os jor-
nais disseram que havia quinhentas mil pessoas. O 
Paulinho olhava e dizia assim: “Estou olhando aqui o 
meu evento, tinha 800 mil pessoas. Estou olhando ago-
ra, o evento da Força deve ter umas três vezes mais.” 

Um evento com três milhões de pessoas. Eu fui muito 
otimista e dizia a alguém que estava do meu lado, in-
clusive disse a V. Exª: Amanhã, a mídia vai dizer que 
tinha trezentas mil pessoas aqui.

Mas, o interessante é que, na Marcha Gay, em 
São Paulo, do Orgulho Gay, se tiver cem mil pessoas, 
dizem que teve um milhão. Se tiver 1 milhão, dizem 
que teve dez milhões.

E eu não sei por que essa coisa de contrariar e 
essa coisa de tentar discriminar um grupo de pessoas 
que pregam a paz, que falam de vida, que falam de 
criação de filhos, que enfrentam frontalmente os vícios, 
o álcool. O grande problema do Brasil não é a cocaína 
e também não é crack, é o álcool. O País é hipócrita, 
é um país de bêbados, e querem que as autoridades 
resolvam o problema do crack, da noite para o dia, 
quando eles são bêbados, abertamente. 

Naquele evento eu dizia, e o nosso querido De-
putado fez um registro importante hoje, dirigindo-me 
ao Governador Alckmin: Governador, é importante que 
o senhor esteja aqui para ver, porque há três milhões 
de pessoas aqui e não vai ficar uma lata de cerveja 
no chão – e V. Exª estava lá. Não vai ficar um papelo-
te de cocaína no chão, não vai ficar um cachimbo de 
crack. E a prova mais contundente de que Deus esta-
va naquele lugar é porque não há ocorrência policial, 
porque quando não há a presença de Deus, tem esfa-
queamento, tem estupro, tem tiro, tem ocorrência po-
licial. As pessoas saem e ficam centenas de bêbados 
pelo chão, pessoas desvalidas, crianças chorando. É 
a ausência de Deus. 

E o que este País precisa é da presença de Deus. 
E, lá, nós presenciamos gente que nasceu paralítica, 
Senador Romero – gostem ou não gostem, acreditem 
ou não acreditem, zombem do Evangelho quem quiser 
zombar –, levantar-se e colocar a cadeira de rodas na 
cabeça, leproso ser limpo, cego de nascença abrir os 
olhos. Porque é o poder do Evangelho. E esse poder 
transformador é absolutamente maior do que obra so-
cial. As pessoas erguem as mãos porque saíram das 
drogas, foram limpos do vício do álcool, vieram da 
penitenciária, do tráfico de drogas, sem mesmo terem 
ido a uma casa de recuperação. Alguns lá dizendo se 
converter na penitenciária vendo televisão.

Agora, o apóstolo Valdemiro é alguma coisa? 
Não é nada, é só um ser humano, um instrumento de 
Deus, a quem Deus escolheu, como escolheu o Após-
tolo Paulo, como escolheu qualquer outro pregador, 
qualquer outro profeta neste País. E interessante é que 
ele não prega a cura, isso é que é muito maravilhoso. 
Ele prega Jesus, prega a salvação, prega a libertação, 
prega a vida. E o homem está sendo perseguido. A 
Igreja é perseguida.
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Mas perseguição é sinal de que alguma coisa 
vai bem, está dando certo. Porque, quando não tem 
perseguição, está tudo calmo, é sinal de que alguma 
coisa está errada. Quando você é perseguido em nome 
do Reino, é porque você está prejudicando o inferno 
de alguma forma.

Por isso eu aproveito este microfone, Sr. Presiden-
te, para mais uma vez dirigir minha palavra ao após-
tolo Valdemiro, à Igreja, aos pastores, aos obreiros, à 
esposa dele, a bispa Franciléia, às filhas, que sofrem 
tanto com esses ataques gratuitos que vêm. 

Mas não é diferente, porque eu conheço a Bíblia 
e acho que muita gente que está me ouvindo conhece 
também. Não há um profeta de Deus que fosse queri-
do, que comia na mesa dos poderosos. O negócio de-
les era calabouço, prisão, desmoralização. O apóstolo 
Paulo, se vivesse hoje – todo mundo prega o apóstolo 
Paulo –, ninguém queria: era arruaceiro, só vivia preso, 
pregando o nome de Jesus por aí.

Por isso é para o bispo ir em frente, até porque 
todo sofrimento é sinal, é prenúncio de vitória. Todo 
sofrimento é prenúncio de vitória.

Por isso, eu me dirijo ao apóstolo Valdemiro San-
tiago: continue deixando Deus te usar, Deus te aben-
çoar, usando a instrumentalidade. Porque é Deus que 
dá o dom, é Deus que divide os dons. A Bíblia diz que 
o Espírito Santo divide os dons. Não é de homens. Isso 
não tem na faculdade. Ninguém passa em vestibular 
para isso. É Deus que capacita.

Realmente é um capiau, um roceiro, um homem 
de enxada, de Minas Gerais, que gosta de pescar e 
prega com o chapéu na cabeça. Quem o ouve falar 
e vê a linguagem, o sotaque, sabe de onde é que é. 
V. Exª, que é amigo pessoal, sabe. Não é um homem 
letrado, mas é um homem que tem a unção de Deus, 
a autoridade de Deus sobre a enfermidade, e isso é 
Deus quem faz. E o que Deus dá não tem mídia no 
mundo que tire, não tem juiz que tire, não tem doutor 
que tire, não tem ataque gratuito que tire. É Deus que 
dá. Está dado. E acabou.

Faço esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 

RO) – Obrigado.
O próximo orador é o Romero Jucá.
Aqui, para confirmar as palavras do Senador Mag-

no Malta e também do Deputado Federal Missionário 
José Olimpio, quero dizer que o apóstolo Valdomiro 
Santiago é igual massa de pão: quanto mais bate, mais 
ele trabalha e mais Deus o usa. Que continue assim!

Que, em todas as igrejas, independentemente de 
credo, Deus continue usando as pessoas para levar a 
esperança, para levar a paz a esses lares em que há 
doenças que os médicos não podem curar. Mas, sim, 

com a força divina, usando essas pessoas, trazer esse 
milagre, como nós assistimos, no último domingo, lá 
no Campo de Marte, no Estado de São Paulo. Como 
disseram o Senador Magno Malta e o próprio Deputado 
Paulinho, lá havia quatro vezes mais que o dia 1º de 
maio. Portanto, havia mais de 2,5 milhões de pessoas, 
praticamente 3,5 milhões de pessoas. 

Senador Romero Jucá, obrigado pela compreen-
são de ceder o tempo para essa intervenção do Sena-
dor Magno Malta. Mas é importante registrar que feliz 
o governante que tem, entre as pessoas que vivem 
nos seus Estados, nos seus Municípios, no seu País, 
pessoas que são usadas por Deus para poder trazer 
essa esperança, paz e dias melhores.

Com a palavra e muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sempre muito 
importante ouvir o Senador Magno Malta, ainda mais 
quando ele faz referencia à Palavra de Deus...

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Peço licença a V. Exª só para prorrogar a ses-
são por uma hora.

Está prorrogada a sessão por uma hora.
Peço desculpas.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 

estava dizendo que é sempre importante ouvir o Se-
nador Magno Malta, principalmente quando ele fala da 
Palavra de Deus e registra encontros que transformam 
a vida das pessoas. Realmente, o Brasil precisa, cada 
vez mais, de Deus no coração. Isso deve ser uma ta-
refa de todos. Portanto, é muito importante o registro 
feito aqui pelo Senador Magno Malta.

Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, para fazer um 
registro para demonstrar de que forma está agindo o 
Governo da Presidenta Dilma na Amazônia.

Ontem, eu usei da palavra aqui para registrar que 
o Ministério da Saúde tinha lançado um mês de vaci-
nação para os povos indígenas, uma ação importan-
te, porque é muito importante dar condição de saúde 
às comunidades indígenas que estão mais afastadas.

Hoje eu quero registrar duas questões. A primeira 
delas: o estudo e o anuncio que está sendo feito de 
que a Presidenta Dilma, que está baixando juros deste 
País, que está fortalecendo a economia, está preocu-
pada, cada vez mais também, com o social.

A imprensa noticia que o Governo prepara uma 
série de medidas na área social para serem anuncia-
das no Dia das Mães. Entre essas medidas, o Gover-
no prepara um anúncio para o Bolsa Família, para 
as mães que têm filhos de 0 a 6 anos; portanto, uma 
medida extremante importante, que vai ser associada 
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a outras medidas na área da educação, na área do 
desenvolvimento social, demonstrando que o Gover-
no não perde o foco. É fundamentar baixar os juros, é 
fundamental crescer a economia, é fundamental manter 
os empregos, mas é fundamental também ter a visão 
do social, resgatando pessoas que estão passando 
por necessidades no nosso País.

Essa ação, que será anunciada no próximo do-
mingo, sem dúvida nenhuma, nos enche de alegria. 
Espero que sejam medidas efetivas que possam mi-
norar o sofrimento da população brasileira.

Ao mesmo tempo em que a Presidenta Dilma 
prepara essa ação no campo social, uma ação de re-
forço aos programas sociais, registro também que o 
Ministério da Defesa, com outros Ministérios envolvi-
dos, realiza a Operação Ágata 4, na Amazônia, exa-
tamente para cobrir, Senador Ivo Cassol, na nossa 
região da Amazônia, os vazios não fiscalizados, os 
vazios demográficos, os vazios de fronteira, levando 
a presença do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, 
da Polícia Federal, de setores do Governo, para atu-
arem junto às populações ribeirinhas, às populações 
que estão mais afastadas do setor público brasileiro.

Então, o Governo realiza, nesta semana e na 
próxima, a Operação Ágata 4, que deverá contar com 
a presença do Vice-Presidente, Michel Temer, que de-
verá fazer uma visita, junto com o Ministro da Justiça, 
a algumas regiões.

Quero aqui registrar a importância, para Roraima 
e para a Amazônia, dessa ação que está sendo feita, 
parabenizar o Ministério da Defesa, o Ministro Celso 
Amorim, e dizer que o Governo transferiu hospitais de 
campanha e equipamentos para toda a região. Nós 
estaremos acompanhando essa ação no Estado de 
Roraima e em toda a Amazônia, porque é uma ação 
meritória.

Portanto, fica aqui o meu registro, pedindo a 
transcrição das matérias: “Ministério da Defesa inicia 
Operação Ágata 4” e “Ajuda financeira para mulheres 
com filhos até 6 anos”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR - ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP - 
RO) – Pois não.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu queria só fazer um 
registro muito importante de um projeto que foi votado 
na Câmara agora.

V. Exª chegou aqui entrando comigo na luta de 
combate à pedofilia. É uma lei que me orgulha, uma lei 
vinda da CPI da Pedofilia, uma lei que tive orgulho de 
assinar e que a Câmara acaba de aprovar, indo para 
a sanção da Srª Presidente. A lei, denominada Joana 
Maranhão, foi proposta pela CPI da Pedofilia.

É porque a prescrição do crime agora começa a 
contar a partir da data em que a vítima completa de-
zoito anos. Antes era assim: uma criança era abusada, 
isso era uma ação civil privada. O Ministério Público 
só podia denunciar o pedófilo se a família autorizasse; 
se a família não autorizasse, não podia denunciá-lo. 
Então, ao fazer dezoito anos, a criança tinha seis me-
ses daí para frente para denunciar o agressor; se não 
o denunciasse, não tinha mais crime. Deixou de ser 
uma ação civil privada, agora é pública. Independente 
disso, o Ministério Público pode denunciar, e acabou 
essa história de seis meses. Uma criança abusada, se 
não houver denúncia até os dezoito, ela não precisa 
dos seis meses, ela vai ter o tempo que quiser daqui 
para frente para poder denunciar o seu abusador.

Por que o nome Joana Maranhão? Joana Ma-
ranhão é uma nadadora premiada do Brasil, que vai 
estar nas Olimpíadas nos representando; é campeã 
mundial de natação, atleta do Flamengo hoje, e, quan-
do denunciou o seu agressor – foi abusada por seu 
técnico, em Pernambuco, desde a tenra idade e teve 
coragem aos 21 anos –, como a lei diz que são seis 
meses depois dos dezoito anos e com seis meses 
acaba, ele, então, a processou por difamação e calú-
nia porque ela já tinha 21 anos, e o crime, então, dele 
tinha acabado. A partir de agora, senhor professor de 
natação de Pernambuco, que processou Joana Ma-
ranhão, agressores e abusadores de crianças como 
você, encontrados, a partir dos dezoito ou e, qualquer 
idade, a criança, agora jovem ou adulto, terá o tempo 
que quiser, quando estiver bem encorajada nas suas 
emoções, para denunciar.

Fecha-se um ciclo de impunidade. Essa lei está 
para o abuso de crianças no Brasil como a Lei Maria da 
Penha está para a agressão de mulheres neste País.

Estou orgulhoso dessa CPI, que tive o prazer de 
comandar neste País, com essa lei que significa o maior 
avanço na defesa das crianças do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Senador Magno Malta, eu vou até além. Há um 
projeto, que tramita nesta Casa, de castração química 
de todo estuprador de criança. Isso é um monstro, e 
aí as pessoas dizem: “Mas é um ser humano”. Ele é 
um ser humano, mas, ao mesmo tempo, se não tem 
controle de si próprio, ele precisa ser castrado para 
que possa viver no meio da sociedade, e para que as 
pessoas que são prejudicadas, estupradas por esses 
monstros, essas crianças não fiquem para o resto da 
vida carregando esse pesadelo.

Então, conte com este seu colega seu. É impor-
tante nós continuarmos nesta Casa dando condições 
para que tenhamos leis contra os abusos e, ao mesmo 
tempo, que se responsabilizem essas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Antes de passar a palavra à próxima oradora, 
Senadora Ângela Portela, eu só queria aproveitar para 
dizer que a Presidência designa o Senador Delcídio 
do Amaral, como membro titular, em substituição ao 
Senado Wellington Dias, e o Senador Wellington Dias, 
como membro suplente, em substituição à Senadora 
Ana Rita, para integrarem a Comissão Mista destina-
da a proferir pareceres à Medida Provisória nº 567, de 
2012, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de 
março de 1991, que estabelece regras para a desin-
dexação da economia e dá outras providências, con-
forme o Ofício nº 63, de 2012, da Liderança do Bloco 
de Apoio ao Governo no Senado.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 63/2012 – GLDBAG

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Delcídio 

do Amaral como titular na Comissão Mista Temporá-
ria para análise da MP nº 567/2012, em substituição 
ao Senador Wellington Dias, que passará a compor a 
referida Comissão como suplente, em substituição à 
Senadora Ana Rita, em vagas destinadas 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 (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– A Presidência designa o Deputado Roberto Freire 
como membro titular, em substituição ao Deputado 
Rubens Bueno, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir pareceres à Medida Provisória nº 567, 
de 2012, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de 
março de 1991, que estabelece regras para a desin-
dexação da economia e dá outras providências”, con-
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forme o Ofício nº 82, de 2012, da Liderança do Bloco 
Parlamentar (PV/PPS), na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 82/2012

Brasília, 08 de maio de 2012.

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Roberto 

Freire – PPS/SP, em substituição ao meu nome, para 
integrar, como titular, a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à MP 567/12, que “altera o art. 12 da 
Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que estabelece 
regras para a desindexação da economia, e dá outras 
providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– A Presidência designa os Deputados Rodrigo Maia, 
como membro titular, em substituição ao Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, e Claudio Cajado, 
como membro suplente, em substituição ao Deputado 
Pauderney Avelino, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir pareceres à Medida Provisória nº 
567, de 2012, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 
1º de março de 1991, que estabelece regras para a 
desindexação da economia e dá outras providências, 
conforme o Ofício nº 105, de 2012, da Liderança dos 
Democratas – DEM, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 105-L-Democratas/12

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Rodrigo 

Maia e Claudio Cajado para integrarem a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer à Medida provisória nº 
567/12, em substituição aos Deputados Antonio Carlos 
Magalhães Neto e Pauderney Avelino, respectivamente.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Com a palavra a nossa próxima oradora, essa 
grande liderança, Senadora Ângela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, nosso Presidente, Senador 
Ivo Cassol. 

Quero registrar aqui, nesta tribuna do nosso Se-
nado Federal, os últimos dados da violência contra a 

mulher brasileira. Eu gostaria de registrar o meu con-
tentamento com as informações repassadas aqui pela 
nossa Senadora de São Paulo, Marta Suplicy, e o apar-
te feito pela relatora da CPMI de Combate à Violência 
contra a Mulher, Senadora Ana Rita. Gostaria de me 
somar ao registro feito por essas Senadoras para fa-
zer constar aqui um episódio que, realmente, entriste-
ce todas nós mulheres e toda a sociedade brasileira.

No Fantástico do último domingo, na Rede Glo-
bo, foi noticiada uma reportagem revelando o mapa da 
violência, mostrando que, a cada cinco minutos, uma 
mulher é agredida em nosso País. O dado mostra, 
no Mapa da Violência de 2012, pesquisa coordenada 
e recém-concluída pelo sociólogo Júlio Jacobo, que 
mostra com clareza que homens são assassinados, 
em geral na rua, enquanto as mulheres morrem nas 
suas próprias residências.

A pesquisa, que visou traçar um panorama da 
evolução do homicídio de mulheres entre 1980 e 2010, 
mostra que 91.932 mulheres foram assassinadas nesse 
período. Os números revelam que quase a metade das 
vítimas (43.486) foi morta na última década.

Conforme o trabalho, em 60% dos casos, quem 
espanca ou mata a mulher é o namorado, o marido 
ou o ex-marido. São dados baseados em coleta do 
Sistema Único de Saúde – SUS, que mostram que, 
de todas as mulheres que procuraram o Sistema em 
2011 para tratar de ferimentos, 68% disseram que o 
agressor estava dentro de casa.

Conforme a pesquisa, entre 87 países, o Bra-
sil aparece como o sétimo que mais mata mulheres. 
Entre 87 países, nós ficamos em sétimo lugar. Srªs e 
Srs. Senadores, são 4,4 assassinatos em cada grupo 
de 100 mil mulheres.

No ranking dos Estados mais violentos, o Espírito 
Santo aparece em primeiro lugar, com 9,4 homicídios 
contra mulheres por 100 mil. Em último lugar, dando 
exemplo ao resto do País, figura o Piauí, com 2,6 ho-
micídios por 100 mil mulheres, graças à determinação 
e à coragem de uma delegada que atua em cumpri-
mento à Lei Maria da Penha. E queremos parabenizar 
a atuação forte dessa delegada, que tem contribuído 
efetivamente para diminuir os índices de violência no 
Estado do Piauí.

No resto do país, mesmo denunciando seus agres-
sores, as mulheres em situação de violência não têm 
sossego e muitas delas vivem atormentadas pelo terror 
do medo e a dependência financeira.

Esses índices preocupantes, e que já estão no 
Ministério da Justiça, não podem mais ficar na insig-
nificância. Eles expõem um problema cultural, social e 
econômico, mas, também, político e que, como todos 
sabemos, não é novo.
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Nesta Casa de leis, por iniciativa da bancada 
feminina, foi criada a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito de Combate à Violência contra a Mulher (CP-
MIVCM). Essa CPMI está pautando o debate sobre a 
necessidade urgente que têm os administradores pú-
blicos de enfrentar com vigor e estrutura adequada a 
violência doméstica e sexual.

Na última audiência pública dessa CPMI , realiza-
da no final de abril, a Ministra-Chefe da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, deu 
um recado direto aos 27 governadores do País: pediu 
que todos eles se comprometam financeiramente com 
o enfrentamento da violência contra as mulheres em 
seus Estados.

A Ministra falou do objetivo do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, assinado 
por todos os Estados da Federação, que é ampliar e 
fortalecer a rede de serviços especializados de prote-
ção às mulheres em situação de violência, garantindo-
-Ihes acesso à Justiça e aos equipamentos públicos.

A Ministra foi contundente ao afirmar que os Es-
tados não podem depender somente de repasses do 
Governo Federal e salientou que já está em discussão 
a possibilidade de ser incluído no pacto mais recursos 
dos governos Estaduais para implementar as políticas 
públicas de combate à violência doméstica.

O fenômeno da violência contra a mulher não é 
mais assunto estranho à sociedade. Além das entida-
des e dos movimentos de mulheres, os governos das 
três esferas de Poder, este Parlamento, o Poder Judi-
ciário, a imprensa e o público das mídias já conhecem 
este mal social.

Nesse caso, cabem alguns questionamentos. 
Por exemplo, sem infraestrutura adequada em seus 
Municípios, como as mulheres vítimas da violência 
doméstica e sexual poderão ser alcançadas com me-
didas protetivas?

Sem a ação de Estados e Municípios, como elas 
terão a garantia da aplicação da Lei Maria da Penha 
contra seus agressores?

Os Estados de São Paulo, Paraná, Tocantins e 
Roraima, meu Estado, por exemplo, ainda não têm 
organismo governamental de políticas para as mulhe-
res. As capitais Curitiba/PR, Maceió/AL, Teresina/PI, 
Aracajú/SE e Cuiabá/MT também não criaram ainda 
seus organismos específicos.

É inadmissível termos apenas 475 delegacias 
especializadas no atendimento a mulheres vítimas 
de violência nos Municípios. Quatrocentas e setenta 
e cinco delegacias em um universo de 5.565 Municí-
pios brasileiros. Precisamos de mais casas-abrigos 
para acolher mulheres em situação de risco. Faz-se 

urgente a instalação de mais centros de referência 
para as mulheres.

No âmbito do Poder Judiciário, precisam ser cria-
dos, urgentemente, mais juizados especializados 

Meu Estado aparece no Mapa da Violência de 
2012, em 13° lugar entre as unidades federativas mais 
violentas, com ou Varas adaptadas para julgar casos 
de violência doméstica e familiar. As defensorias públi-
cas precisam criar mais núcleos de atendimento, assim 
como os ministérios públicos estaduais.

É imprescindível a instalação de mais delegacias 
de defesa das mulheres em todas as regiões do País, 
como forma de viabilizar a aplicação da Lei Maria da 
Penha nos Estados e Municípios brasileiros.

Esta demanda se faz premente, principalmente 
na área rural e na floresta, onde as distâncias também 
são responsáveis pela violência doméstica, com a ga-
rantia da impunidade dos agressores. 

Meu Estado aparece no Mapa da Violência de 
2012 em 13º lugar entre as Unidades Federativas mais 
violentas, com uma taxa de homicídio de mulheres da 
ordem de 5,0 por 100 mil mulheres.

Com um índice tão a!to, Roraima tem apenas uma 
delegacia especializada de defesa das mulheres, que 
fica na capital, Boa Vista. Só este ano, esta delegacia 
registrou mais de três mil ocorrências.

Faço, portanto, coro à fala da ministra e destaco 
ser inadiável a ampliação, nos Estados e Municípios 
brasileiros, dos equipamentos de proteção às em si-
tuação de violência doméstica.

Neste particular, atuando diretamente sobre a 
estruturação das administrações, apresentei emendas 
ao Plano Plurianual de Investimentos (PPA 2008/2011), 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento da 
União, para que Estados e Municípios criem a infraes-
trutura necessária à aplicação da Lei Maria da Penha.

Como Deputada Federal e, agora, como Sena-
dora, relatei e fui autora de emendas destinadas a 
beneficiar mulheres em situação de vulnerabilidade 
ou de risco de vida.

No PPA, colocamos emendas para a criação dos 
Centros de Perícia Médico-Legal Especializados no 
Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica 
e Familiar, implantação dos Núcleos de Defensoria Pú-
blica Especializada e inclusão de mulheres em situação 
de risco como público-alvo do Programa de Segurança 
Pública com Cidadania, o Pronasci.

Conseguimos, ainda, recursos para o Projeto 
Mulheres na Luta Conta a Violência em Roraima. Este 
projeto tem como foco principal a formação de mulheres 
camponesas, que devem atuar como multiplicadoras 
na conscientização de todas as práticas violentas, e 
divulgar a Lei Maria da Penha.
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Lutei por recursos para capacitar profissionais que 
atendem mulheres em situação de violência, além de 
qualificar e esclarecer mulheres do campo em relação 
à Lei Maria da Penha.

Por oportuno, vale lembrar que a situação das 
mulheres do campo e da floresta, a maioria negras e 
pobres, é muito mais cruel e, em muitos casos, não che-
ga, sequer ao conhecimento das autoridades do País, 
pois não está sequer nos dados estatísticos oficiais.

Sou moradora de uma capital que fica na região 
Amazônica, sei o quanto sofrem as mulheres que não 
têm próximo de sua casa uma delegacia específica para 
o seu atendimento, para denunciar os seus agressores.

Muitas destas mulheres morrem sem entrar se-
quer para as estatísticas de mortalidade por violência 
doméstica e de gênero, o que torna invisíveis a dor e 
a face dessas cidadãs.

Hoje, qualquer pesquisa que seja feita revelará 
que às mulheres do campo e da floresta falta o acesso 
aos serviços básicos de saúde, como o Plano Nacional 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 
creches públicas e proteção contra a violência domés-
tica e sexual.

Quero registrar aqui Sr. Presidente, que, criada 
com a missão de investigar, em 180 dias, a situação da 
violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias 
de omissão por parte do Poder Público com relação 
à aplicação de instrumentos instituídos em lei, a CPI 
Mista do Senado tem se revelado o melhor palco para 
se debater os problemas de violência que as mulhe-
res brasileiras estão a enfrentar no espaço doméstico.

Aqui, queria parabenizar a relatora dessa CPMI, 
a Senadora Ana Rita, que vem visitando os Estados 
mais violentos do nosso País, para identificar os pro-
blemas e tentar buscar soluções para a diminuição 
desses altos índices de violência contra as mulheres. 

Desde quando foi instalada, em fevereiro deste 
ano, esta CPMI já promoveu audiências sobre “Os di-
reitos das mulheres em situação de violência”, “Situ-
ação de violência vivida pelas mulheres da Floresta e 
do Campo”, “Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfren-
tamento à Violência Contra as Mulheres”, “As Políticas 
Públicas de Direitos Humanos e a violência contra as 
contra as Mulheres”, “A Transversalidade nas Políticas 
Públicas de Combate à Violência Contra as Mulheres”. 

São diversos temas que foram, exaustivamen-
te, discutidos com autoridades do Poder Legislativo, 
do Poder Judiciário e da Sociedade Civil Organizada. 

Atualmente, a CPMI está a cumprir uma série de 
audiências públicas e diligências em vários Estados.

Além de estarmos na dianteira de outros temas 
nacionais importantes do Parlamento brasileiro, nós, 
que compomos as bancadas femininas da Câmara e 

do Senado, também trazemos à pauta política a temá-
tica da violência de gênero.

Da nossa parte, penso que estamos fazendo o 
possível para darmos significado à luta das mulheres 
brasileiras, pelo fim da violência, que nos mostra o 
Mapa da Violência de 2012.

Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Obrigado, Senadora Ângela Portela.
Eu quero aproveitar e passar a palavra para o 

Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Todavia, enquanto S. Exª se dirige à tribuna, a Pre-
sidência designa o Deputado Leopoldo Meyer, como 
membro titular, em substituição à Deputada Sandra 
Rosado, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 564, de 2012, 
conforme o Ofício n° 63, de 2012, da Liderança do 
Partido Socialista Brasileiro – PSB, na Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF.B/63/2012

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De-

putado LEOPOLDO MEYER (PSB-PR), como titular, 
da Medida Provisória 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 es-
pecifica, dispõe sobre financiamento às exportações 
indiretas, autoriza o Poder Executivo a criar a Agência 
Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, 
autoriza a União a participar de fundos dedicados a 
garantir operações de comércio exterior ou projetos de 
infraestrutura de grande vulto, altera a Lei nº 12.096, 
de 24 de novembro de 2009, e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Lider do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– A Presidência designa os Deputados Angelo Agno-
lin, como membro titular, em substituição ao Deputado 
João Dado, e o Deputado João Dado, como membro 
suplente, em substituição ao Deputado Angelo Agno-
lin, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória n° 564, de 2012, que “Al-
tera a Lei n° 11.529, de 22 de outubro de 2007, para 
incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores 
que especifica, dispõe sobre financiamento às expor-
tações indiretas, autoriza o Poder Executivo a criar 
a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias 
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S.A. (ABGF), autoriza a União a participar de fundos 
dedicados a garantir operações de comércio exterior 
ou projetos de infraestrutura de grande vulto, altera a 
Lei n° 12.096, de 24 de novembro de 2009, e dá outras 
providências, conforme o Ofício n° 202, de 2012, da 
Liderança do PDT, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 202/2012 Lid PDT

Brasília, 08 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, §4º da Resolução nº 1/2002 

do Congresso Nacional, indico que a nova composi-
ção do Partido Democrático Trabalhista na Comissão 
Mista destinada à proferir parecer á Medida Provisória 
564/12 será a seguinte:

Membro Titular: Angelo Agnolin PDT/TO
Membro Suplente: João Dado PDT/SP
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 

Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Com a palavra o Senador...

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Pois não, Senadora.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 
Pela ordem.) – Para solicitar a minha inscrição como 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Está registrado.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, Senador Ivo Cassol, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, após ter se omitido por anos e assim 
permitido que se configurasse um cenário de difícil so-
lução, no mês passado, a Anatel iniciou, com o apoio 
do Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, uma 
das discussões mais relevantes para o setor de tele-
comunicações. 

Refiro-me, Srªs e Srs. Senadores, ao espinhoso 
tema de como gerenciar e aplicar o instituto da rever-
sibilidade de bens, previsto nos contratos de conces-
são dos serviços de telefonia fixa, em um contexto de 
convergência de redes, em que a separação entre o 
público e o privado parece ser impossível. 

Para os nobres colegas que ainda não atentaram 
para o tema, os contratos de telefonia prevêem que, ao 
seu termo, todos os bens considerados imprescindíveis 
para que a empresa ofereça o serviço com qualidade e 
tecnologia adequadas sejam revertidos ao controle da 

União, que poderá operá-los diretamente ou por meio 
de um novo contrato de concessão. A legislação tam-
bém determina que nenhum desses bens seja alienado, 
onerado ou substituído sem prévia anuência da Anatel.

O Conselho Diretor da Agência decidiu, de ma-
neira inédita, negar o pedido de autorização da Te-
lefônica/Vivo para vender parte do complexo predial 
que hospeda a sede da empresa na capital paulista, 
alegando que o edifício é, sim, um bem essencial à 
prestação do serviço. Não se sabe explicar por que mu-
daram os critérios que vinham sendo aplicados desde 
a privatização, sob os quais tantas outras instalações 
foram alienadas, mas o fato é que, repentinamente, 
a Anatel parece ter percebido que esse assunto não 
pode mais esperar.

Talvez seja a pressão exercida pelo IDEC, enti-
dade de defesa do consumidor, que vem exigindo na 
Justiça a apresentação da Relação de Bens Reversí-
veis. Nesse documento deveriam estar relacionados 
todos os bens cuja utilização é imprescindível para a 
adequada prestação do serviço, entre os quais equipa-
mentos, edifícios e cabos. Não quero espalhar a notícia, 
mas todos sabem que essa lista nunca existiu, embora 
haja uma tentativa desesperada da Anatel, nos últimos 
meses, de montá-la em prazo recorde. 

No dia 17 de abril, Sr. Presidente, Senador Ivo 
Cassol, foi a vez do próprio Ministro das Comunica-
ções dar ênfase ao tema. Segundo noticiado pelo site 
G1, da Globo, o Ministro teria dito que:

“... se isso não for bem trabalhado, prova-
velmente nós vamos receber alguns esqueletos 
e vão querer nos cobrar preço de ouro. Não 
estamos a fim de pagar caro por uma infraes-
trutura defasada, que não tenha condições de 
prestar o serviço com qualidade”.

Ele cogitou a possibilidade de pautar o tema 
na consulta pública que tratará da revisão do marco 
regulatório da radiodifusão e das telecomunicações, 
prometida para este semestre.

Não se sabe se o governo pretende insistir no 
modelo patrimonial de gestão da continuidade dos 
serviços, que se mostrou claramente inviável, ou se 
pretende adotar outra linha. Como o Ministro sinaliza 
que enviará uma proposta no âmbito de uma revisão 
do marco regulatório, imagina-se que o Governo e a 
Anatel tenham percebido que, sem o aval do Congres-
so, dificilmente esse problema terá solução.

Lembramos, Srªs e Srs. Senadores, que apre-
sentamos uma proposta concreta, viável e justa para 
a questão em 2010, por meio do Projeto de Lei do 
Senado n° 53. Nela, abordamos não a reversibilidade 
de bens em si, mas o instrumento que deve ser utiliza-
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do para assegurar a continuidade de um serviço cuja 
oferta compete à União. Ao lado da universalização, 
a continuidade de um serviço de telecomunicações 
é um dos objetivos que justifica a escolha do regime 
público de exploração, Senador Ivo Cassol. E a esco-
lha de explorar a telefonia fixa em regime público não 
foi feita apenas pelo Presidente da República, ao en-
caminhar, em 1997, o projeto da Lei Geral das Tele-
comunicações ao Poder Legislativo. Essa decisão foi 
tomada pelo Congresso e expressa em lei. Por isso, 
cabe a esta Casa revê-la, se necessário.

A sociedade questiona hoje por que não se faz 
o mesmo com os serviços de banda larga. Afinal, são 
ainda mais essenciais à população do que a telefonia 
fixa era à época da LGT. Além disso, universalização e 
continuidade estão, inegavelmente, entre os objetivos 
principais a serem alcançados em relação à oferta de 
banda larga no País. Todos os requisitos legais para 
adoção do regime público estão satisfeitos. Contudo 
o governo, embora tenha até recriado a Telebrás para 
ajudar na tarefa – talvez por não confiar plenamente 
nas empresas – nem cogitou adotar o regime público 
como base para consecução do Plano Nacional de 
Banda Larga.

Argumento em minha proposta, Senhor Presi-
dente, que a causa principal a explicar esse perigoso 
distanciamento que vem sendo estabelecido entre o 
que estabelece a Lei Geral e a efetiva ação regulatória 
é a adoção de um método equivocado para garantir a 
continuidade dos serviços essenciais. A reversibilidade 
de bens pode ser um bom método para a concessão 
de rodovias, mas está claro que não é o melhor para 
a prestação de serviços cuja tecnologia se torna ob-
soleta a cada cinco anos.

Nesse sentido, o Ministro das Comunicações 
está certo quando se preocupa em recuperar apenas 
“esqueletos” em 2025. Mas é preciso reconhecer tam-
bém que a reversibilidade de bens na telefonia fixa não 
trará bons resultados para ninguém. Todos perdem 
com essa provável disputa: o Estado, as empresas e, 
principalmente, os consumidores.

Na perspectiva das empresas, não faz sentido 
colocar seu patrimônio e seus investimentos em risco, 
sujeitos a uma futura e incerta decisão da autoridade 
política do momento sobre a reversibilidade de bens 
que estejam sendo utilizados, por questões de efici-
ência, por serviços prestados em diferentes regimes, 
ou seja, na mesma rede passa a telefonia fixa, pelo 
regime público, e a banda larga, pelo regime privado.

Na perspectiva da sociedade em geral e do próprio 
Estado, a gestão dos bens reversíveis, como se mostra 
inviável, representa um perigo para a continuidade do 
serviço ao final da concessão, além dos efeitos per-

versos ao longo do contrato, pois inibe investimentos 
na infraestrutura que esteja envolvida na prestação de 
serviços em regimes distintos.

Em um País com grande heterogeneidade so-
cioeconômica, o conceito de serviço público, ao qual 
se relacionam obrigações de universalização e con-
tinuidade, ainda é muito útil para assegurar a oferta 
de serviços essenciais a uma parcela expressiva da 
população. Assim, faz sentido que continuem a exis-
tir, na atual ordem constitucional, regimes jurídicos 
distintos na oferta de infraestrutura, que ressaltem as 
diferenças entre uma atividade econômica e a oferta 
de um serviço público.

No PLS n° 53, de 2010, propusemos uma revisão 
do conceito jurídico de “obrigações de continuidade”, 
para eliminar uma confusão conceitual que se fez entre 
continuidade e qualidade de serviço. Na questão do 
método empregado, propusemos substituir o instituto 
da reversibilidade pelo princípio constitucional da “fun-
ção social da propriedade”, suficiente, a nosso ver, para 
destituir qualquer prestadora do direito de suspender 
permanentemente a oferta de um serviço essencial, 
inclusive aqueles prestados em regime privado.

E essa é mais uma vantagem de nossa proposta, 
Srªs e Srs. Senadores!

Afinal, não se pode admitir, por exemplo, que uma 
operadora celular, com milhões de clientes de telefonia 
e de acesso à Internet no País, decida unilateralmente 
encerrar suas operações no Brasil, descontinuando um 
serviço essencial por tempo indeterminado. No atual 
modelo regulatório, entretanto, simplesmente por ser 
regime privado, esse direito lhe é assegurado e, para 
derrogá-lo, a única saída constitucional é exatamente 
apelar para a “função social da propriedade” sobre as 
redes que suportam o serviço.

Quando se discute continuidade, portanto, o re-
gime de exploração faz hoje toda a diferença. E a obri-
gação de reverter os bens ao final da concessão é o 
único empecilho, a nosso ver, para que se revigore a 
utilização do regime público. O que importa é garantir 
que a oferta de um serviço essencial não seja descon-
tinuada permanentemente, mesmo que tenha se tor-
nado economicamente inviável, por decisão unilateral 
de um agente privado.

Por fim, o projeto estabelece que, nessa con-
versão do instrumento de garantia da continuidade, a 
Anatel apure o valor econômico que será devido pelas 
concessionárias com o fim da obrigação de reversão. 
Esse valor será apropriado pela sociedade na forma a 
ser definida pelo governo ou pelo próprio Congresso. 
Poderiam ser negociadas, por exemplo, ampliações no 
atendimento à população ainda excluída do consumo 
de serviços de telecomunicações.
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Esperamos, Sr. Presidente, que a discussão desse 
projeto, paralisada na Comissão de Constituição e Jus-
tiça há mais de um ano, seja retomada imediatamen-
te, no sentido de aprimorá-lo, de forma que possamos 
oferecer ao Governo e ao setor de telecomunicações 
uma solução adequada para a questão.

Eram essas as considerações que tinha a fazer 
nesta oportunidade, Sr. Presidente. 

Quero apenas solicitar que se retorne a discus-
são do PLS nº 53/2010 para que possamos, com a 
inclusão na pauta da CCJ, retomar a discussão desse 
importante projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – O Senador Paulo Bauer apresentou o Re-
querimento nº 395, de 2012, por meio do qual solicita, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença 
dos trabalhos da Casa no período de 14 a 18 maio de 
2012 para participar, como representante da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, do Terceiro Congresso 
Internacional sobre Educação em Formação Técnica 
e Vocacional (TIC-TVET), promovido pelo Unesco e a 
ser realizado em Xangai, China, no período de 13 a 
16 de maio de 2012.

A matéria depende do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ad referendum de seu colegiado, em que opina pela 
aprovação do Requerimento nº 395/2012.

Não havendo objeção do Plenário, as Srªs e os 
Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 
se encontram.

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/

PT – RJ) – Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol. 
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui fazer um 
agradecimento especial à Senadora Lídice da Mata, 
que usaria a tribuna como líder e abriu mão de seu 
tempo, uma vez que eu tenho compromissos. 

Senadora, é uma alegria!
Estou recebendo, aqui em Brasília, em minha 

casa e no meu gabinete o meu filho Ivo Júnior, que 
toca as empresas para que eu possa ajudar o Brasil 
e ajudar o meu Estado, juntamente com minha nora, 

Clesiane, e meu neto, Ivo Neto, de um ano e pouco. 
Também é uma alegria ter em minha casa, juntamente 
com minha esposa, Ivone, minha filha Juliana e nossa 
netinha, a Alice, que é nosso xodó. Ao mesmo tempo, 
ficou minha filha Karine, em Rondônia, 

Ao mesmo tempo, ficou a minha filha Karine em 
Rondônia e também meu neto Enzo, a alegria de nós, 
homens e mulheres, que temos na base, no alicerce, a 
família, a família que faz a diferença, que nos dá força 
e que nos propulsiona a fazer cada dia mais, especial-
mente com tudo o que Deus nos deu!

E hoje, na vida pública, eu pude e continuo ajudan-
do. Ajudei a população da cidade de Rolim de Moura, 
por dois mandatos, como Prefeito da cidade de Rolim 
de Moura, sendo um dos melhores Prefeitos do Brasil 
por dois mandatos consecutivos.

Tive a honra e o privilégio de ser governador do 
Estado de Rondônia e hoje tenho o privilégio, com o 
apoio do povo do meu Estado e da minha família, de 
ser Senador pelo Brasil e pelo Estado de Rondônia. É 
uma alegria também, uma satisfação, como homem 
temente a Deus, deixar aqui meu agradecimento, em 
nome do apóstolo Valdemiro Santiago, da sua esposa, 
Bispa Franciléia, das suas filhas e da neta, ao mesmo 
tempo, do bispo Josivaldo. Quero deixar aqui o nosso 
abraço e a nossa gratidão por essas pessoas, e, ao 
mesmo tempo, por esse amigo do peito que, além de 
missionário, além de ser um homem humilde, um ho-
mem simples, igual ao apóstolo Valdemiro Santiago, é 
também Deputado Federal, o Deputado Federal José 
Olimpio. É uma alegria tê-lo aqui no plenário do Sena-
do Federal. Ao mesmo tempo, nós estivemos juntos, 
no último domingo, naquele evento. Por que naquele 
evento? Porque é um grande evento, uma concentra-
ção de fé, realizações de milagres, quando Deus usa 
as pessoas com um propósito fundamental especial. O 
propósito é um só, diminuir o sofrimento dessas pesso-
as, Deputado José Olimpio, dessas pessoas humildes, 
dessas pessoas simples, que muitas vezes buscam, 
nos corredores dos hospitais, nos leitos dos hospitais, 
nas mãos de um médico e não conseguem ter o mila-
gre necessário para poder continuar vivendo entre a 
família, entre os amigos e para poder ter saúde e paz.

Hoje mesmo eu liguei para um jovem, que é amigo 
da minha filha Karine, um jovem que é amigo do filho 
do Senador Raupp, do Valdir Raupp, e que, no final 
de semana, queria estar presente nesse evento, nes-
se encontro, lá no Campo de Marte e não foi possível. 
Esse jovem Pedro, que está com vinte e poucos anos 
de idade, é um jovem que acredita muito em Deus, 
uma pessoa que está buscando nas mãos dos médi-
cos a cura e que, ao mesmo tempo, infelizmente, hoje 
se encontra em cadeira de rodas.
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Mas a fé, missionário, desse jovem, é tão grande 
– por várias vezes, ligou-me ontem e ligou-me hoje – 
que, se Deus quiser, em breve vai estar junto do após-
tolo Valdemiro Santiago para que ele possa orar, para 
que esse jovem, Pedro, possa voltar ao anseio do dia a 
dia e da amizade que tem, tanto da minha filha, como 
também do filho do Senador Raupp.

Esse jovem acredita que Deus faz e tem feito mi-
lagres. Muitas vezes as pessoas até não acreditam, e 
eu digo para essas pessoas que não acreditam que 
também não duvidem, que não duvidem, porque na 
mão de uma senhora, uma irmã, Deus um dia a ela 
revelou que haveria um acidente aéreo com a minha 
pessoa. Nesse avião, eu estaria presente; e ela via 
nessa imagem, nessa mensagem que Deus manda-
va para ela, que eu estaria nesse acidente. E eu pre-
ocupado, a partir do momento em que fiquei sabendo, 
não sabia em que avião andar. Ao mesmo tempo, ela 
orava, juntamente com a minha família e com outras 
senhoras do círculo de oração, e Deus mostrou para 
ela que evitaria esse acidente comigo dentro desse 
avião. E muitas pessoas ao meu redor não acredita-
ram. E num dia, num sábado, saindo de Porto Velho 
e indo para a Ponta do Abunã, um dos aviões pifou o 
motor, o avião que voava pifou o motor do lado direito 
e a gasolina, porque era pistão, Sr. Presidente, saía 
em cima da tubulação quente, mas, graças a Deus, 
nada nos aconteceu e conseguimos retornar e pousar 
com segurança.

Então, Deus usa as pessoas para curar pessoas, 
Deus usa as pessoas para avisar as pessoas. Deus 
avisa, e não foi só dessa vez que a irmã Ana e outras 
pessoas têm orado. E, graças a Deus, eu sempre te-
nho, nesse caminho da fé, encontrado a prosperidade 
e a esperança de dias melhores.

Este evento, nesse domingo, Deputado, Missio-
nário José Olímpio, por mais que alguns tenham fa-
lado que tem sido pequeno, pelo tamanho do Brasil, 
pelo tamanho do mundo, até que ele é pequeno; mas, 
pelo tamanho de São Paulo, foi um grande evento. Lá 
estavam presentes o Governador Geraldo Alckmin, 
o Prefeito Kassab e o nosso Senador Magno Malta; 
também lá estava o Paulino da Força Sindical, como 
Deputado Federal, que dizia que, naquele evento de 
domingo, realizado pela Igreja Mundial, Presidente 
Lindbergh Farias, havia quatro vezes mais pessoas do 
que no dia 1º de maio. E, no dia 1º de maio, a Polícia 
Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram o cálculo de 
que haveria em torno de 800 mil pessoas. Quatro vezes 
800 mil dão 3,2 milhões pessoas. Mas não estamos 
aqui discutindo o número de pessoas que participaram 
daquele evento público. Estamos dizendo aqui o que 
aconteceu naquele altar. 

Quero aqui parabenizar todas as pessoas, in-
dependentemente de religião – eu admiro o apóstolo 
Valdemiro Santiago, porque, quando ele prega, ele não 
prega que a salvação está dentro da Igreja Mundial; 
ele prega e diz que a salvação está nos homens de 
fé, nas pessoas que buscam em Deus a esperança 
de cura e a esperança de dias melhores. Como diz o 
apóstolo Valdemiro Santiago, quem inventou a religião 
foi o homem, e muitos acabam brigando por causa des-
se espaço. Mas, ao mesmo tempo, sempre tenho dito 
que essas pessoas que Deus usa precisam e devem 
continuar se expondo, devem se colocar à disposição 
das pessoas carentes, das pessoas que buscam na 
fé a salvação e o milagre.

Nós assistimos, Deputado José Olímpio, no do-
mingo, quando Deus usou o apóstolo e a bispa Fran-
ciléia – a quem quero deixar meu abraço e a toda sua 
família – para poder curar a cegueira, fazer uma jovem 
que estava lá, de 17, 18 anos, que nunca havia enxer-
gado; nós vimos uma pessoa subir ao palco que tinha 
um tumor no lado esquerdo do rosto. E o apóstolo di-
zia: “Filmem, quero ver daqui a dez, vinte dias como 
essa pessoa vai estar”. 

Ao mesmo tempo, nós assistimos pessoas defi-
cientes, pessoas que viviam na cadeira de rodas ca-
minharem. Nós ouvimos surdos-mudos falarem. Hou-
ve um que falou o nome dele: Roberto Carlos. Então, 
aquelas pessoas que duvidam precisam ver para crer.

Ao mesmo tempo, quero aproveitar esta opor-
tunidade. Além de dar aqui o apoio, como cristão, ao 
apóstolo Valdemiro Santiago, eu quero aqui dizer uma 
passagem que aconteceu comigo lá atrás, na minha 
trajetória política. 

Eu cheguei um dia, numa igreja evangélica, ca-
bisbaixo, triste, de tanta pancada e porrada que eu 
levava dos meus adversários. Aí um pastor, de dentro 
da igreja, se virou e disse para mim: Governador Cas-
sol, Deus mandou avisar para você que ninguém joga 
pedra em árvore seca. Só joga pedra em árvore que 
tem fruto. Portanto, governador, não pare. Deus man-
dou lhe avisar que continue, porque, com esse trabalho 
que você faz, você está secando a teta daqueles que 
mamam com o dinheiro público. Então, você deve ser 
persistente. Virou e disse para mim ainda mais: Gover-
nador Cassol, você é igual à massa de pão; quanto 
mais batem, mais você vai crescer, porque essa é a 
obrigação que você tem e essa é a missão que Deus 
colocou em suas mãos.

Essas mesmas palavras eu quero repassar ao 
apóstolo Valdemiro Santiago e a toda a família, para 
que continuem essa luta, que não desistam.

Eu fui governador e fui prefeito, Senador Lindber-
gh Farias. Eu vi, nos corredores de hospitais, quantas 
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pessoas que são recuperadas e que voltam ao seio 
da sua família com a certeza de ter a saúde igual aos 
demais. Ao mesmo tempo, são pessoas humildes e 
simples, como o apóstolo Valdemiro Santiago, José 
Olimpio, que Deus buscou. Quem olha para o após-
tolo Valdemiro Santiago o vê como um caipira, o vê 
como um tucura, o vê como um durão; muitas vezes, 
como um grosso. Mas, tem um coração de bondade 
do tamanho deste mundo. Tem um coração que não 
tem tamanho para colocarmos. Mas o que ele tem é o 
que Deus usa: é o seu corpo, é o seu espírito, é a sua 
alma, para poder trazer esperança para essas pessoas 
que tanto necessitam.

A resposta aí está, apóstolo Valdemiro Santiago, 
com a presença de mais de três milhões de pessoas. 
Esse trabalho que o senhor faz e tantas outras lide-
ranças religiosas iguais ao senhor... Aqui não estou 
defendendo a Igreja Mundial, que está fazendo o seu 
14º ano. Estou defendendo todos aqueles que se co-
locam à disposição das mãos de Deus. 

Quero aproveitar também esta oportunidade, Sr. 
Presidente, e dizer que, em todos os eventos religiosos 
que fui, Deputado José Olimpio, na Igreja Luterana, na 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Evangélica 
Madureira ou em outras igrejas evangélicas, nunca fui 
a um culto, a um evento religioso para angariar ou bus-
car crescimento político. Sempre fui a esses eventos 
religiosos e continuo indo como representante de um 
povo, como uma liderança política, para que Deus me 
fortaleça, para que Deus encha o meu coração, para 
poder atender aos menos favorecidos. Quando busco 
as mãos dessas pessoas, eu busco oração, como eu 
fiz domingo, quando o apóstolo Valdemiro Santiago 
nos deu a palavra.

Nós, da classe política, Senadora Lídice da Mata, 
somos muito malfalados. Sr. Presidente, somos critica-
dos pela imprensa, Senador Paim, como se fôssemos 
chacota de todos, como se nós, políticos, não fizésse-
mos nada, mas temos tantos políticos honestos, sérios, 
bons, competentes, determinados, arrojados! 

E é o poder da oração que traz para a gente o 
fortalecimento dos nossos corações. É isso que tenho 
buscado em todos esses cultos religiosos. Eu sou ca-
tólico, mas não deixo de ir a um culto evangélico, onde 
tem uma autoridade delegada por Deus, essa liderança 
religiosa orando pelas autoridades e não pela autori-
dade do partido A ou do partido B, mas pelas autori-
dades constituídas, pelo vereador, pelo prefeito, pelos 
Deputados Estaduais, pelos Deputados Federais, pelos 
governadores, pelos Senadores, pela Presidente da 
República, por todas essas lideranças. 

É o poder das orações que nos fortalece. É o 
poder das orações que nos encoraja. Quantas e quan-

tas vezes, sempre que eu usava e continuo usando 
os microfones tenho pedido a Deus que continue me 
fortalecendo! E peço, além disso, que as senhoras do 
círculo de oração, que as pessoas que vão à igreja ou 
mesmo as de casa continuem sempre orando por nós.

Por mais que alguém entenda o contrário, não 
vou a evento religioso para promoção política, porque 
o político que busca isso nesse local infelizmente é 
um fraco. Ele tem que ir lá buscar a palavra. Ele tem 
que ir lá buscar o poder da oração para se fortalecer. 
O resto quem dá é Deus. 

Vou continuar nessa minha trajetória, nessa mi-
nha vida política, independente de período de eleição 
ou não. Onde há um culto para o qual sou convidado, 
com certeza, lá estarei pedindo oração.

Por isso quero aqui, para encerrar minhas pala-
vras, parabenizar a Igreja Mundial por essa festa do 
14º aniversário de fundação, que começou no Estado 
de São Paulo, e estimular essas lideranças religiosas, 
como o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Franci-
léia, que são meus amigos.

Conheci o apóstolo Valdemiro Santiago quando 
ele estava começando, quando ele andava de avião de 
carreira, quando ele ia visitar Rondônia, fazia eventos 
e, ao mesmo tempo, ia pescar. Até criticam o apósto-
lo porque ele vai pescar. Ele é um homem que Deus 
usa, usa o corpo dele e ele precisa ir a esses locais 
para voltar mais forte e para que Deus possa usá-lo 
muito mais. 

Então, apóstolo Valdemiro Santiago, bispa, mis-
sionário José Olímpio, todos vocês, demais líderes 
religiosos de outras religiões, continuem firmes, con-
tinuem orando por nós, pelo nosso povo, porque é a 
única maneira que temos para diminuir as distâncias, 
a desigualdade e, ao mesmo tempo, ter mais saúde e 
mais paz. Obrigado por tudo! 

Obrigado às pessoas que participaram, que acom-
panharam pela televisão, às pessoas que sempre es-
tão orando pelo Ivo Cassol, pela família, por todas as 
autoridades. Que Deus abençoe todos vocês!

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT 

– RJ) – Quero parabenizar V. Exª, Senador Ivo Cassol, 
e dizer que estão aqui no plenário o Deputado José 
Olimpio, de São Paulo, e o nosso Deputado Francisco 
Floriano, do Rio de Janeiro. Quero também parabeni-
zar a Igreja Mundial, o Apóstolo Valdemiro Santiago e 
a Bispa Francileia pelo evento em São Paulo, no do-
mingo passado.

É uma honra presidir a sessão neste momen-
to do pronunciamento do Senador Ivo Cassol. Quero 
agregar esses cumprimentos da Presidência da Mesa.
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Chamo para falar agora a Senadora Lídice da 
Mata e chamo o Senador Paulo Paim para assumir a 
presidência dos trabalhos.

É o Senador Wellington Dias quem vai assumir, 
porque serei o próximo orador.

Muito obrigado.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 

Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obri-
gada, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim para 
cá tentando ainda participar da sessão, já que passei 
a tarde inteira integrando a CPMI, para fazer dois re-
gistros rápidos.

Primeiro, saudar o Município baiano de Maragogi-
pe, que completa hoje 162 anos de existência política. 
Cumprimento toda a população daquela cidade mara-
vilhosa do Recôncavo, uma cidade com uma presença 
muito grande, como em todo o Recôncavo, meu caro 
Senador Paulo Paim, da população negra, que nos 
engrandece e nos orgulha naquele Estado.

Agradeço o convite feito pelo Prefeito Sílvio José 
Santana Santos, mais conhecido como Sílvio Ataliba, 
e pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereador Te-
místocles Antonio, para as comemorações oficiais. Não 
podendo estar ali hoje, quero mandar esse abraço para 
toda a população de Maragogipe.

Na semana passada, o nosso gabinete inclusive 
recebeu mensagem de agradecimento da Câmara Mu-
nicipal, porque contemplamos aquela instituição com 
um kit de conexão à Internet como parte da segunda 
etapa do programa Interlegis, do Senado Federal.

Essa é uma iniciativa do Senado que contribui 
para que os representantes municipais tenham mais 
uma ferramenta de acesso tecnológico para acompa-
nhar a produção legislativa brasileira.

A nossa cidade de Maragogipe, Sr. Presidente, 
está localizada a 133 km de Salvador, é uma cidade 
riquíssima em recursos naturais, com um ótimo poten-
cial turístico: turismo ecológico, rural, náutico, incluin-
do a pesca desportiva, em função de sua localização

Ao fundo da Baía de Todos os Santos, no ponto 
de encontro do rio Paraguaçu com o rio Guaí, forman-
do uma extensa região de lagamar, uma das imagens 
mais bonitas da Baía de Todos os Santos, com uma 
gastronomia singular, extremamente rica, com frutos do 
mar existentes só naquele local, um grande manguezal 
que nos garante a possibilidade de realizar, naquela 
cidade, um grande festival gastronômico e mostrar 
toda a potencialidade da cultura e da gastronomia do 
litoral baiano, realiza um carnaval de máscaras pro-
duzidas artesanalmente naquela cidade, um carnaval 
à moda antiga, com reconhecimento do Ministério da 

Cultura, servindo, portanto, e contribuindo para o tu-
rismo da região.

Em Maragogipe, anualmente, podemos partici-
par da regata que sai do porto de Aratu a Maragogipe, 
de saveiro – uma embarcação que só existe no litoral 
baiano –, de veleiros, de iates, de escunas, que já in-
tegra o calendário turístico náutico do Brasil.

Em Maragogipe, Sr. Presidente, está sendo ins-
talado o estaleiro Enseada do Paraguaçu, uma obra 
formada pelas empresas Odebrecht, OAS e UTC, que, 
após concluído, terá capacidade para processar até 36 
mil toneladas de aço por ano. O empreendimento tem 
investimentos previstos da ordem de R$2 bilhões, re-
presentando um importante incremento para o desen-
volvimento de toda a Bahia, especialmente do nosso 
querido Recôncavo e do Município de Maragogipe.

As obras estão na fase de terraplenagem e de-
verão ser concluídas até o final de 2014, com previsão 
de gerar 3 mil empregos diretos, durante a edificação, 
5 mil após a o início da operação e outros 10 mil em-
pregos indiretos.

Portanto, mais uma vez, quero deixar o meu abra-
ço, a minha saudação a esse querido povo da cidade 
de Maragogipe, que, junto com Cachoeira, Santo Ama-
ro, Muritiba e São Félix, forma um conjunto de cidades 
profundamente integradas no Recôncavo Baiano e com 
uma imensa riqueza cultural que dá a identidade da 
nossa região e, na verdade, a identididade cultural da 
orla do Estado da Bahia, que é produzida pela partici-
pação desse povo de maioria esmagadoramente negra.

Mas, Sr. Presidente, além disso, quero fazer um 
breve registro da reunião de que pude participar no 
sábado, na cidade de Andaraí, na Chapada Diaman-
tina, organizada pela União de Municípios da Chapa-
da Diamantina e da UPB, que é a União de Prefeitos 
da Bahia, presidida pelo Prefeito de Camaçari, Luiz 
Caetano. Nessa região, nós temos cerca de 29 cida-
des e tivemos a participação de 20 prefeitos naquela 
importante mobilização. O encontro teve por objetivo 
ouvir os prefeitos sobre a situação dos seus Municí-
pios diante da seca, seca que já colocou em estado 
de emergência 230 dos 417 Municípios baianos, para 
que possamos encontrar formas de ajudá-los e para 
acompanharmos as providências do Estado e as pro-
vidências do Governo Federal no sentido de socorro 
a esses Municípios.

A situação é extremamente grave. O prefeito de 
Marcionílio Souza revelou que cerca de 90% do re-
banho daquela cidade, que fica a 336 km da nossa 
capital, já foram dizimados pela seca. Essa região 
tem uma singularidade, meu caro Presidente, por ser 
uma região que tem água. É a região das principais 
nascentes que abastecem 40% do Estado da Bahia, 
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especialmente o rio Paraguaçu, que nasce na região 
e desemboca na Baía de Todos os Santos, formando 
um cenário belíssimo de encontro do rio com o mar, 
rico em todas as formas de pescados que abastecem 
a cidade de Salvador, mas que se encontra ameaçado 
na circunstância da seca com que V. Exª também está 
convivendo no seu Estado.

Nós sabemos que o Governo Federal e a Presi-
dente da República tomaram medidas que foram aqui 
requeridas, pleiteadas por nossa bancada de Senado-
res do Nordeste, e vamos ter uma medida provisória, 
mas, neste momento, o que nós gostaríamos de apelar 
é para que todas as medidas fossem tomadas com o 
máximo de celeridade.

Nós estamos acompanhando prefeitos dessa re-
gião, e eles vieram há mais ou menos um mês aqui no 
Ministério de Integração Regional, no MDA, na Funasa, 
para providências que pudessem socorrer a população 
do nosso Estado nessa região. E muitas dessas não 
se fizeram presentes no Município.

Esta semana, semana passada, falei com o Mi-
nistério de Integração Regional para acompanhar as 
medidas, e, no Ministério do Planejamento, eu apelo 
para a Secretaria de Orçamento que possa empenhar 
aqueles recursos necessários para atender os Municí-
pios que já estão com cartão de defesa civil e os outros 
que estão se qualificando para receberem o cartão. 
Apelar ao Banco do Brasil para apressar as medidas 
de abertura de conta, pois os prefeitos chegam para 
abrir as contas e encontram ainda certa morosidade no 
banco nesse atendimento. Enfim, que todas as institui-
ções federais possam colocar na pauta de prioridade 
de atendimento os Municípios que estão em estado de 
emergência em função da seca na Bahia, no Piauí, em 
Pernambuco, em Sergipe, enfim, na Paraíba, em todos 
os Estados do Nordeste brasileiro. Eles se encontram 
numa situação em que há possibilidade de dois anos 
consecutivos de seca, e alguns anunciam que é a maior 
seca dos últimos 40 anos, outros já falam de mais de 
40 anos, e nós precisamos, portanto, que essas me-
didas sejam tomadas, que haja toda a disposição dos 
órgãos federais, com a celeridade e com prioridade 
zero para o atendimento dessas medidas.

Eu acho, Sr. Presidente, que nós deveríamos fa-
zer um levantamento, inclusive, junto ao Ministério de 
Desenvolvimento Social, para verificar as famílias do 
semiárido que ainda não estão cadastradas no Bolsa 
Família, porque o Bolsa Família, nesse momento, terá 
um papel mais significativo ainda para garantir a so-
brevivência dos nordestinos que vivem no semiárido 
e que estão sofrendo, tão duramente, as consequên-
cias da seca. Consequências da seca que vão atuar 
também nas áreas fora do semiárido, com os produtos 

produzidos no semiárido começando a ficar com preço 
mais alto, com o abastecimento, com a dificuldade da 
manutenção dos rebanhos e com a dificuldade, por-
tanto, de sobrevivência daqueles que vivem de uma 
agricultura de subsistência. 

Portanto, eu quero novamente dizer da impor-
tância desse movimento. Nos próximos dias 16 e 17, 
vai haver novamente uma marcha dos prefeitos a Bra-
sília, e os prefeitos devem trazer uma carta para ser 
entregue à Presidente Dilma, ao Ministro da Integração 
Nacional, à Ministra do Desenvolvimento Social, pe-
dindo essa celeridade na liberação dos recursos para 
as ações da seca e solicitando a todos nós, à Banca-
da do Senado, à Bancada da Câmara dos Deputados, 
de Deputados e Senadores nordestinos, para que nós 
possamos acompanhar essa marcha dos prefeitos e 
trazer para cá essa discussão. 

Quem sabe possamos pautar, na Comissão de 
Desenvolvimento Regional, falando com o Presidente 
Benedito de Lira, uma discussão dos prefeitos, com a 
UPB, a respeito da situação dos Municípios que estão 
hoje sofrendo com a seca.

Também deve ser lançado, nesses próximos dias, 
o Comitê de Solidariedade Contra a Seca, lá na Bahia, 
formado pelo Governo do Estado da Bahia, pela União 
dos Prefeitos, por entidades empresariais, com a or-
ganização dos trabalhadores, todos unidos para mo-
bilizar a sociedade baiana, que é solidária e não ficará 
passiva assistindo a esse drama.

O momento é de união, e o povo da Bahia e o 
povo do Nordeste não podem mais esperar, Sr. Presi-
dente. E, apesar também de todas essas dificuldades 
que vivemos lá nessas reuniões, quero também aqui 
registrar duas coisas extremamente positivas, de que 
pude participar lá em Andaraí, enviando um abraço de 
parabéns ao Prefeito Wilson Cardoso, nosso querido 
Prefeito Wilson Cardoso. Uma delas foi a inauguração 
da Escola Municipal de Tempo Integral Professora Ilza 
Guedes Silva, na zona rural do município, numa área 
de assentamento, de trabalhadores rurais sem terra, e 
agora com terra, numa área de reforma agrária, cons-
truída com recursos próprios, com a parceria da Co-
elba, que pôde dar àquela localidade, lá na Chapada 
Diamantina, no semiárido, no pequeno Município de 
Andaraí, uma escola de tempo integral de qualidade 
e referência, que poderia estar localizada no Estado 
do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, na ci-
dade de Salvador, em Belo Horizonte, em São Paulo, 
em qualquer uma, pela qualidade que pude verificar, 
das instalações, e a qualidade do projeto pedagógico 
daquela escola. 
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Portanto, quero parabenizar o nosso prefeito e 
dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de tê-lo 
como prefeito pelo PSB. 

Além disso, pude também participar do lançamen-
to da quinta edição do Guia Turístico Chapada Diaman-
tina, ao lado do Prefeito Marcos Araújo, de Lençóis, 
do Prefeito de Palmeiras, Marcos Teles, do Deputado 
Federal Antônio Brito, do Secretário Domingos Leonelli, 
do Deputado Estadual Zé Neto, e participar, portanto, 
desse movimento da Chapada, que, apesar de viver a 
seca, de um lado, os incêndios, de outro, não desiste e 
se apresenta para o Brasil como uma das regiões mais 
bonitas e mais importantes para a prática do turismo 
ecológico, do turismo de aventura, do turismo enrique-
cido realmente pela qualidade dos serviços prestados 
naquele local e pela riqueza da natureza.

É uma região mais fria, uma região de monta-
nha, de bioma muito específico, e quero até convidar 
os Senadores para conhecer – alguns já conhecem – 
aquele pedaço maravilhoso do território baiano, que 
tem características tão especiais para a cultura e para 
o desenvolvimento turístico da nossa região.

Estiveram presentes na nossa reunião, que dis-
cutiu as medidas e a mobilização nossa na defesa das 
populações que sofrem as consequências da seca, o 
Deputado Federal Edson Pimenta, e o Deputado Es-
tadual e líder do governo baiano na Assembleia Le-
gislativa, o Deputado Zé Neto, que deram importantes 
contribuições ao nosso trabalho.

Portanto, eu quero, mais uma vez, colocar-me à 
disposição do povo daquela região e especialmente à 
disposição de todos os prefeitos do Estado da Bahia 
e de toda a população, que sofre hoje com as conse-
quências da seca em nosso Estado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lídice da 
Mata, o Sr. Lindbergh Farias deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nós nos solidarizamos aqui também com o 
povo baiano e parabenizamos a Senadora Lídice pelo 
pronunciamento que faz, frisando que nos juntamos 
a essa força.

Acho uma boa ideia essa da agenda da audi-
ência na Comissão de Desenvolvimento Regional. 
Podemos, amanhã, já tratar disso com o Presidente 
Benedito de Lira.

Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora 

Lídice da Mata, eu subo à tribuna hoje para falar sobre 
a vitória, na França, do candidato do Partido Socialista, 
François Hollande.

Acho que esse é um fato que terá repercus-
são no mundo inteiro. Espero que o pronunciamento 
de François Hollande, assim que sair o resultado, se 
transforme em realidade. Ele disse: “Dia 6 de maio será 
um novo começo para a Europa, uma nova esperança 
para o mundo”.

Falo aqui como Senador da República, mas como 
militante do Partido dos Trabalhadores, que, sob a li-
derança do nosso Presidente Luiz Inácio Lula, con-
duziu um processo de inclusão social neste País e de 
desembarque dessas políticas neoliberais. A gente, 
que vê o resultado do que aconteceu aqui no Brasil, 
olha para a Europa com muita preocupação, Senador 
Wellington Dia.

Estive recentemente na Espanha. E eu, que fui 
líder estudantil aqui na década de 1990, ao ver as 
manifestações estudantis e da juventude na Espanha, 
lembrava daquele período nosso na América Latina, 
na década de 90.

Pois bem, o desemprego entre jovens espanhóis 
chega a 50%! Mas não só entre jovens; o desemprego 
na Espanha subiu para 24%. E a gente vê uma políti-
ca, um discurso desses velhos planos de austeridade 
que não vão levar a lugar algum. Como, em uma situ-
ação como essa, a saída do Governo espanhol são 
os velhos cortes orçamentários, cortes em programas 
sociais, que só vão acirrar a crise?

Eu, inclusive, peguei aqui a agência de classifi-
cação de risco Standard&Poor’s, e até eles, falando da 
situação da Europa, dizem o seguinte: “a austeridade, 
por si só, corre o risco de ser autodestrutiva, com a 
redução da demanda interna em linha, com aumento 
da preocupação do consumidor em relação aos em-
pregos e aos salários, erodindo, assim, a geração de 
impostos”.

É um caminho sem saída! Eles repetem o velho 
discurso que, volto a dizer, impuseram para a gente 
aqui nos anos 90, e a nossa preocupação é com o 
crescimento dos fascistas. Você veja o resultado na 
Grécia, que agora tem um partido, Aurora Dourada, 
que recebeu mais de 6% dos votos. No caso da Grécia, 
também temos que ressaltar o outro lado, o surgimento, 
com muita força, de uma coalizão de esquerda radical, 
chamada Siriza, que subiu sua votação de 4,6% para 
16,8%. Ficou em segundo lugar. Um salto vertiginoso. E 
por quê? Lá, tanto o Partido Socialista, o Pasok, como a 
Nova Democracia se renderam a essas políticas. Então, 
o crescimento da votação dessa coalizão de esquerda 
radical foi um processo importante. Vale dizer também 
que o Partido Comunista grego aumentou sua votação 
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– chegou a 8,5% – e a esquerda democrática, que foi 
uma dissidência do Siriza, obteve 6,1%. Se somarmos, 
veremos que todas essas organizações de esquerda 
atingiram quase 32% dos votos da Grécia.

Esperamos sinceramente – e é o desejo aqui 
como Senador da República, mas falo também como 
militante político que esteve nessas lutas nos últimos 
vinte anos de história deste País – que, de fato, o Fran-
çois Hollande consiga romper essa lógica da política 
de austeridade.

O processo não é simples, porque ele não tem 
condições de fazer nem política monetária, nem polí-
tica cambial. A situação fiscal não é simples também, 
mas ele tem que conduzir um processo de discussão 
na Europa, envolvendo todos os países. Começou a 
questionar o acordo fiscal, assinado por 25 dos 27 
países. Está questionando e tem que fazer esse en-
frentamento com a Alemanha.

A nossa preocupação aqui no Brasil, como mi-
litantes de esquerda, é que o François Hollande não 
se renda, como vários partidos da social democracia 
européia se renderam, em vários momentos distintos 
da história, às políticas neoliberais. Ele tem que, de 
fato, fazer esse enfrentamento. E acho que aqui ele 
tem que saber que vai ter uma grande aliada, a nossa 
Presidenta Dilma Rousseff.

O discurso do François Hollande, na campanha, 
é o discurso que Dilma tem repetido dia a dia. Não 
se sai dessa crise econômica internacional com es-
sas políticas. Nós temos que apostar no crescimento 
econômico; nós temos que apostar nos investimentos 
públicos; nós temos que apostar na inclusão social.

Eu, sinceramente, como militante de esquerda, 
vendo esse cenário todo, volto a olhar a situação do 
Brasil. Aqui temos um orgulho especial, porque essa 
batalha que a juventude européia está enfrentando 
nas passeatas... O Occupy Wall Street, praticamente, 
virou um movimento de ocupação de praticamente 
todas as cidades da Europa. Há um movimento da ju-
ventude com muita força surgindo em todos os países 
da Europa. E esse mesmo enfrentamento nós fizemos 
aqui no Brasil! 

A gente se lembra do que foi Reagan e Thatcher, 
aquela ofensiva neoliberal depois da queda do Muro 
de Berlim. Aqui, na América Latina, começaram apli-
cando essas políticas com Pinochet no Chile e com o 
governo da ditadura militar na Argentina. Depois, com 
o Consenso de Washington, tentaram imputar a cada 
um dos nossos países um receituário, um receituário 
claro, que falava de privatizações, da retirada da pre-
sença do Estado da economia. Foram anos duros!

Os senhores se lembram do que aconteceu com 
a Argentina, a situação da Argentina. No Brasil, tive-

mos uma resistência maior, porque aqui, no processo 
eleitoral de 1989, construímos, já desde muito tempo, 
mas notadamente naquela eleição de 1989, constru-
ímos uma grande figura de massa que foi Luiz Inácio 
Lula da Silva. E nós voltamos às ruas em 1992. Houve 
o impeachment. O impeachment paralisou a aplicação 
daqueles planos. O Governo Fernando Henrique Car-
doso foi um governo em que fomos para as ruas. Não 
havia privatização sem resistência nossa.

Estou convencido de que o Lula teve condições, 
no seu governo, de fazer o que fez, porque houve 
aquela nossa resistência, daquela forma. Nós con-
seguimos manter os bancos públicos presentes; nós 
conseguimos manter uma estatal como a Petrobras; 
nós conseguimos ter a presença do Estado em setores 
estratégicos. Na Argentina, não; levaram tudo; levaram 
a YPF, levaram tudo.

E quem se lembra daquela crise final, em 2001, 
do Governo de la Rúa? E um governo que foi eleito 
com esperança também.

Por isso, é importante François Hollande olhar 
esses exemplos históricos. O de la Rúa era a espe-
rança de setores de esquerda, e se rendeu àquela 
lógica. Deu no que deu: abandonou o Palácio de he-
licóptero, em 2001.

Estive na Argentina, no final do ano passado, 
conversando com o Ministro da Fazenda, o Lavagna, 
que teve um papel central naquele rompimento com o 
Fundo Monetário Internacional, porque o FMI queria 
mais aperto, queria mais cortes. Perguntei ao Lavag-
na sobre a situação da Grécia, e ele me respondeu: 
“estão propondo para a Grécia o que propuseram para 
a Argentina, a mesma coisa – aumento de impostos, 
demissões”. E dizia ainda o seguinte: “propuseram, na 
Argentina, redução salarial de 13%. Na Grécia, estão 
propondo 14%”. Não há caminho! Não há saída! E a 
retomada do crescimento da Argentina, depois, foi um 
processo extremamente interessante, conduzido pelo 
Lavagna. Mas a Argentina sofreu um processo muito 
mais duro que o nosso, porque aqui nós tivemos a 
resistência.

Falo com orgulho do que aconteceu no Brasil. 
Estou convencido. E François Hollande disse ontem 
que há quatro lideranças em que ele se espelha: no 
Mandela, no Obama, no nosso Lula e no Helmut Kohl. 
Mas falou no nosso Lula! Eu acho que o exemplo do 
Brasil, de fato, é o exemplo a ser levado em conside-
ração no meio dessa crise econômica internacional.

Aqui houve o desembarque dessas políticas ne-
oliberais por um conjunto de políticas racionais, mas 
também pela sensibilidade do nosso Presidente Lula, 
uma sensibilidade construída ao longo de sua história 
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de retirante nordestino, de líder sindical nas fábricas do 
nosso País, na resistência à ditadura militar.

Não quero me aprofundar sobre o tema, mas aqui 
houve questões que foram centrais. Já falei, neste ple-
nário, sobre a discussão do crédito, que era apenas 
22% do PIB. Nós estamos chegando, agora, a quase 
50%. E a gente sabe o papel dos bancos públicos. Se 
naquela crise de 2008 não houvesse bancos públicos, 
estaríamos liquidados porque os bancos privados se 
recolheram.

Senador Wellington, já vi o Presidente Lula falar 
isso várias vezes, em conversas com próprios dirigen-
tes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Diziam 
para ele: “Presidente, não dá para emprestar para quem 
tem menos de três salários mínimos”. E ele participou 
de uma, duas, três, quatro reuniões. E houve uma reu-
nião em que ele botou o dedo na cara de um e disse: 
“O que é que vocês entendem de pobre? Os pobres 
pagam as suas contas”.

Tivemos um processo fantástico neste País de 
bancarização. Vide o papel do salário mínimo. Muita 
gente, durante muito tempo, dizia que aumentar salá-
rio mínimo seria inflacionário. A gente viu que não. Há 
um estudo do Ipea mostrando que, justamente, aquele 
aumento do salário mínimo teve um papel fundamental 
para a Previdência Social, aquele dinheiro que é distri-
buído pelos aposentados. É um dinheiro que vai para 
a economia com muita força. São exemplos.

Estou falando também da sensibilidade do Pre-
sidente, por sua origem, que na hora “h” tomou uma 
decisão pensando nesse povo mais pobre. Falo das 
políticas de transferência de renda, da retomada dos 
investimentos públicos no País. Vivemos muito e muito 
tempo. Estava lá no Consenso de Washington, nesse 
receituário, que era isso. Não havia condições de ter 
recursos para investimentos públicos porque tudo era 
sistema financeiro, era pagar juros da dívida do siste-
ma financeiro.

Então, construímos aqui um caminho. E esse pro-
cesso que construímos com o Presidente Lula está em 
continuidade no Governo da Presidenta Dilma. Devo 
dizer aqui que o que está acontecendo no País, hoje... 
E quero subir a esta tribuna para falar da coragem e 
da ousadia da nossa Presidenta Dilma Rousseff, com 
todos os problemas que estamos enfrentando. Sa-
bemos que o cenário econômico internacional não é 
um cenário simples. A desaceleração econômica que 
ocorre no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, com a desvalorização dessas moedas – a Presi-
denta tem chamado o quantitative easing de tsunami 
monetário – e uma competição global cada vez mais 
predatória. Temos de ter os nossos cuidados, se não 
vamos perder a nossa indústria, vamos virar simples 

exportadores de commodities. Mas a Presidenta está 
jogando duro, não só nos dois planos – o Plano Brasil 
Maior que foi lançado em defesa da indústria –, mas 
em relação à questão dos juros. Ressalto o enfrenta-
mento desses juros absurdos que são cobrados no 
nosso País e também na discussão sobre o câmbio.

Eu me lembro aqui, nesse Plenário do Senado 
Federal, da grita que houve quando, no dia 31 de agos-
to, o Banco Central decidiu baixar 0,5 a taxa de juros. 
Disseram de tudo aqui neste plenário: que o Governo 
estava se rendendo a lógica inflacionária, que o Banco 
Central tinha perdido autonomia. Mas, na verdade, o 
que houve ali foi uma leitura clara de que a crise eco-
nômica estava tomando outras proporções.

Aquele foi o momento decisivo em que o Governo 
começou a baixar as suas taxas de juros e começou, 
também, desde junho do ano passado, 2011, a colocar 
medidas de controle de capitais, porque também não 
há como proteger a nossa indústria com esse câmbio. 
Não há como proteger a nossa indústria com o Real 
dessa forma. Um conjunto de medida de controle de 
capitais – é assim que tem que ser falado. E se nós 
tínhamos, por exemplo, o dólar valendo R$1,55, em ju-
nho, com esse conjunto de medidas, como o aumento 
do IOF, nós vimos o dólar para a R$1.93.

Eu sei que há uma reação em relação à taxa de 
juros sobre o spread bancário, uma discussão raivo-
sa de certos analistas ligados ao sistema financeiro. 
Mas vai passar, Sr. Presidente! Os bancos ganhavam 
muito com a alta da inflação antes de 1994; recebiam 
depósitos a vista e não remuneravam os seus clientes; 
e emprestavam os seus depósitos não remunerados 
com taxas de juros superiores às elevadas taxas de 
inflação. Os lucros eram abusivos, exorbitantes. Com 
o fim da inflação, os bancos aprenderam rapidamente 
a viver em uma economia de inflação moderada e não 
deixaram de obter lucros consideráveis. Assim também 
os bancos privados vão rapidamente aprender a viver 
em uma economia de juros baixos.

É lógico que, para o sistema financeiro privado, 
é melhor uma situação de juros mais elevados, menos 
clientes e lucros exorbitantes. Mas isso não é o melhor 
para a sociedade nem para a economia do País. Para 
a sociedade, essa situação diminui a sua capacidade 
de consumir e representa uma transferência involun-
tária de sua renda para o sistema financeiro; para as 
empresas, os juros elevados aumentam os seus custos 
e, portanto, reduzem a sua competitividade.

Aqui estão os números, Sr. Presidente: o spre-
ad bancário brasileiro, que é a diferença entre a taxa 
paga pelos bancos para captar os recursos e a taxa 
que fazem os seus empréstimos, é o segundo maior do 
mundo. O Brasil está em segundo lugar em um seleto 
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mundo que possui spread com dois dígitos. O grupo 
é formado por Zimbábue, que tem o maior, com 75%, 
de spread; nós, com 35%; e, depois, vem Madagascar, 
com 33%; Paraguai, com 27%; Peru. com 18%. Aqui, 
os números internacionais do spread bancário. África 
do Sul, 3.2%; China. 3.1%; EUA, 2.7%.

Vale dizer, Sr. Presidente... e eu quero reforçar, 
no meio de tudo isso, o absurdo. Você sabe que, hoje, 
entre as vinte maiores economias do mundo, nós te-
mos a menor relação dívida/PIB entre todas elas; está 
em 36% a relação dívida/PIB. A França está em 81% a 
relação dívida/PIB. Porque poderiam dizer: Ah, os juros 
são porque nós temos risco de default, de quebra, de 
não pagar juros, não é isso?!

Pois bem, França 81%; Alemanha, 57% a relação 
dívida/PIB; Grécia, coitada, nem se fala, 124%; Irlanda, 
98%; Itália, 100; Japão, 130; Portugal, 100; Estados 
Unidos, 72%. Nós temos 36! O nosso déficit nominal, 
nos últimos 12 meses, está em 12,5. A Previsão do 
Banco Central é de 1,2% do PIB. Devo eu dizer aqui, 
inclusive, que eu acho que o que vai ser economizado 
de pagamento de juros da divida com essa redução da 
taxa Selic, tem que abrir a discussão sobre superávit 
primário, porque muita gente pode pensar: Ah, sim, es-
ses recursos... Nós pagamos 190 bi no ano passado, 
mas agora os juros caíram, nós vamos ter que pagar 
de serviço da dívida um montante da menor. 

Só que não é assim. Vamos ter um montante me-
nor e vamos ter que investir mais, porque nós vamos 
ter que aumentar o nosso investimento. A Presidenta 
Dilma tem uma meta de chegar a 24% do PIB. Não é 
fácil até 2014. Mas esses recursos, na verdade, que 
nós não estamos pagando a dívida, ele aumenta a 
velocidade da queda do nosso déficit nominal, que 
vai cair de 12,6%, no ano passado, para 1,2%. Eu de-
fendo a tese de que nós temos que continuar caindo, 
mas, talvez, a curva não precise ser assim. Talvez a 
gente tenha que pegar uma parte da economia dos 
juros para fazer investimentos, investimentos que são 
fundamentais para o País neste momento. 

Só outro dado, CDS. O CDS que, na verdade, 
avalia o risco de default, de você não pagar a dívida 
nossa. Nós só estamos atrás da Alemanha e dos Es-
tados Unidos e estamos à frente da França. Então, não 
se justifica esses juros nessa proporção.

Retomando, o mercado de crédito para pessoa 
física e de capital de giro para as empresas é muito 
concentrado no Brasil. Apenas poucos bancos domi-
nam quase todo esse mercado: Santander, Itaú, Bra-
desco, Caixa e Banco do Brasil. Em qualquer mercado 
concentrado, o consumidor fica à mercê do lado mais 
forte. Contudo, muitos dizem que os juros bancários 
são altos por conta da inadimplência, dos impostos, do 

elevado compulsório etc. Obviamente, não dizem que 
os lucros bilionários dos bancos decorrem dos juros 
elevados que bancos podem cobrar por atuarem em 
um mercado em que não há concorrência.

Segundo pesquisa do Banco Central, em 2010, 
o maior fator...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Preciso de mais dois minutos, três minutos para con-
cluir, Sr. Presidente.

(...) o maior fator de explicação do elevado spre-
ad bancário – sabe o que é? – é o lucro dos bancos 
privados: nada menos do que 34,2% do spread vão 
para lucro; ou seja, mais de um terço do preço ban-
cário sobre o crédito é lucro líquido; ou seja, lucros já 
descontados e pagos os impostos devidos – 34,2%, 
lucro líquido! Número que faz inveja a qualquer indus-
trial. Não há nenhum industrial, não há ninguém que 
consiga ter uma margem de lucro como esta.

Mas, além desse número, é preciso que se diga: 
os banqueiros ainda cobram tarifas elevadíssimas aos 
seus clientes. Muitos analistas chegam a dizer o se-
guinte: como os impostos são altos no Brasil – e são 
altos, particularmente, sobre o sistema financeiro –, o 
retorno dos bancos seria baixo no Brasil. Na pior das 
hipóteses, para eles, seria semelhante a de outros 
países. Não é verdade, Sr. Presidente.

Segundo o Fundo Monetário Internacional – FMI, 
pesquisa realizada em 2011, os bancos brasileiros 
são os mais rentáveis do mundo. O retorno médio dos 
bancos brasileiros sobre o seu patrimônio líquido é 
mais de dez vezes o retorno dos bancos americanos. 
Então, olha só: retorno médio dos bancos brasileiros 
sobre o seu patrimônio líquido é mais de dez vezes o 
retorno dos bancos norte-americanos. É o dobro da 
rentabilidade de um banco francês ou indiano. E tem 
aqui os números da pesquisa: 27,3%, no Brasil; 2,4% 
nos Estados Unidos. 

Entre os maiores bancos que atuam no merca-
do de crédito para pessoa física e empresas estão 
dois bancos públicos. E se bancos públicos agem 
como entidades públicas devem objetivar aumentar 
a funcionalidade do sistema financeiro e maximizar 
a satisfação dos clientes. Os bancos públicos devem 
buscar o lucro, mas não devem buscar maximização 
do lucro. Devem buscar o lucro de forma equilibrada, 
com a busca da maximização da satisfação do cliente 
e também da maximização de estímulos à competiti-
vidade das empresas.

Se um banco público age com fins privados, é 
melhor privatizá-lo. Mas melhor é ter bancos públicos 
agindo como bancos públicos, para aumentar a funcio-
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nalidade do sistema. Os bancos públicos devem ampliar 
o crédito e oferecer produtos variados de investimen-
to financeiro. Para aumentar a satisfação do cidadão, 
os bancos devem reduzir os custos de transação das 
operações. Isto é, reduzir tarifas, tempos de atendimen-
to, reduzir taxas de juros, atender bem o cliente. Para 
que seus programas tenham efeito macroeconômico, 
é preciso que tenham tamanho significativo dentro do 
Sistema Financeiro.

Sr. Presidente, para concluir, devo lembrar que, 
em dezembro de 2007, no auge da crise, os bancos 
públicos respondiam por 34,1% do crédito total; os 
privados, 65,9%. A atuação anticíclica dos bancos 
públicos durante a crise de 2008/2009 levou-os a 
deter 43,8% dos créditos do mercado; e os ban-
cos privados caíram para 56,2%, segundo dados 
do Banco Central de fevereiro de 2012. Os bancos 
públicos conquistaram 10% do mercado em pouco 
mais de quatro anos.

O economista Fernando Nogueira da Costa, pro-
fessor da Unicamp – e cita vários países com bancos 
estatais: Rússia, 55%, Índia, 75% – Banco do Brasil e 
a Caixa lançaram – e eu conheço, e V Exª, o seu tra-
balho, a sua relação e a sua história nesse debate – 
programas ousados de redução de suas taxas de juros. 
Há bons exemplos dentro dos programas. A taxa má-
xima cobrada pelo Banco do Brasil no crédito pessoal 
caiu de 4% ao mês para 1,98%. Na Caixa, a taxa do 
cheque especial caiu 8,25% ao mês para 4,27%; e a 
taxa do empréstimo para capital de giro de pequenas 
empresas caiu de 2,72% ao mês para 0,94%. O Banco 
do Brasil já anuncia que reduzirá ainda os juros das 
suas operações com seus clientes. 

Eu já falei sobre isto aqui, Sr. Presidente, num 
pronunciamento, está escrito. A sociedade brasileira 
quase perdeu seus bancos públicos. Eu trago aqui, 
deixando claro, um documento que está disponível no 
site hoje do Ministério da Fazenda. É um documento 
do Ministério da Fazenda de março de 1999, dirigido 
ao Fundo Monetário Internacional. Esse documento 
falava da intenção das privatizações. Eu estou con-
vencido de que não privatizaram o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica porque não conseguiram, uma vez 
que tínhamos um grande movimento popular. Assim foi 
também em relação à Petrobras. Está lá no site do Mi-
nistério da Fazenda, de março de 1999 – quem quiser 
entrar agora pode entrar que vai ver: “o governo dará 
continuidade à sua política de redução dos bancos 
públicos na economia”. 

Continua o documento: 

“Ademais o governo solicitou à comissão 
de alto nível encarregada do exame dos (…) 
bancos federais (Banco do Brasil, Caixa, BN-

DES…) a apresentação (…) de recomenda-
ções sobre (…) possíveis alienações de par-
ticipações nessas instituições, fusões, vendas 
de componentes estratégicos ou transformação 
em agências de desenvolvimento ou bancos 
de segunda linha.”

Agora, eles que não conseguiram privatizar os 
bancos públicos vão fazer críticas – e estão fazendo 
– à política de redução de juros do Banco do Brasil e 
da Caixa. Os bancos privados terão de reduzir os juros 
também; do contrário, continuarão a perder mercado 
e, agora, de forma mais acelerada.

Alguns dirão que isso reduzirá o lucro dos bancos 
públicos e prejudicará os acionistas do Banco Brasil; 
dirão que a Caixa perderá capacidade de investimento 
em equipamento e pessoal; dirão que as duas entida-
des estão sendo usadas politicamente pelo governo. 
Não são, Sr. Presidente, críticas pertinentes. Afinal, 
acionistas só têm a ganhar, porque o Banco do Brasil 
vai ganhar mercado e, ademais, porque são ações de 
uma instituição que visa à satisfação do cliente – o que 
é socialmente correto. Hoje, empresas poluidoras que 
visam somente ao lucro veem em trajetória de queda 
o valor de suas ações e a quantidade de dividendos 
distribuídos.

Os bancos públicos estão bastante capitaliza-
dos e em condições de investir em pessoal, equi-
pamento, serviços e novas agências. Vejam o lucro 
dos bancos em 2011: Banco do Brasil, 12,1 bilhões; 
Caixa Econômica, 7,3 bilhões; Itaú, 14,6 bilhões; 
Santander, 7,8 bilhões; Bradesco, 11,1 bilhões. Fo-
ram lucros de 2011. 

Os bancos públicos só existem porque são ins-
trumentos de governo para dar estímulos ao merca-
do, para promover a concorrência e para fortalecer 
o mercado financeiro. Se chamam de uso político as 
medidas de Governo que vão nessa direção, é porque 
estão motivados pela arenga política, pelo embate ide-
ológico ou pela necessidade de defesa de interesses 
puramente financeiros.

Contudo, Sr. Presidente, a melhor notícia dos úl-
timos dias é que os grandes bancos privados também 
decidiram começar a reduzir suas taxas de juros. De-
pois do anúncio do HSBC, Santander, Itaú e Bradesco 
vão no mesmo caminho. Melhor assim. 

Os lucros bancários públicos e privados, na ver-
dade, tendem a aumentar devido à ampliação do cré-
dito. Mais crédito vai para as mãos de mais clientes. 
Então, o consumo tende também a ser impulsionado. 
Assim a indústria também ganhará. Todos ganham com 
a redução dos juros dos bancos públicos e privados. 
Haverá crescimento, mais emprego, desconcentração 
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de renda, aumento de vendas e crescimento do co-
mércio e da indústria.

Para concluir, Sr. Presidente – já falei que ia con-
cluir, esta é a terceira vez, mas agora creio que vou 
fazê-lo – quero dizer que o Governo lançou uma das 
medidas mais ousadas em relação ao seu plano de 
enfrentamento desses juros altos. A Presidenta mos-
trou o caminho que quer seguir, e nada é por acaso, 
porque no seu discurso de posse ela já falava que que-
ria chegar ao padrão das taxas de juros brasileiras, à 
média internacional, algo em torno de 2%.

Pois bem. A Presidenta tomou uma decisão mui-
to corajosa: mudou as regras de rendimento da pou-
pança para novos depósitos. A regra de rendimento 
da poupança fazia parte do conjunto de barreiras que 
impunham rigidez à queda dos juros. A poupança era 
considerada imexível, um valor cultural do regime dos 
altos juros. A poupança rendia 5%, 6% ao ano mais 
TR. As regras da poupança impunham um piso para as 
demais aplicações, inclusive os títulos do Governo, já 
que a poupança se apresenta como alternativa segura 
e rentável. Caso o Governo venha a reduzir ainda mais 
a taxa de juros Selic, e vai reduzir, está mexendo na 
poupança para reduzir – na próxima reunião do Ban-
co Central, espero que chegue a 8,5% –, repito: mas 
caso o Governo venha a reduzir ainda mais a taxa de 
juros Selic, que remunera os juros da dívida pública, 
poderia perder demandantes de seus títulos, gente 
que tiraria o dinheiro desses fundos e que migrariam 
para a poupança, deixando o Governo sem poder fi-
nanciar a sua dívida.

Agora, quando a Selic atingir 8,5% ou menos, 
os novos depósitos da poupança vão render 70% 
da taxa Selic e continuarão isentos do Imposto de 
Renda.

Sendo assim, a poupança não deslocará de-
mandantes de títulos públicos para as suas contas, 
não transformará investidores financeiros curtopra-
zistas em pseudopoupadores que, em tese, dese-
jariam, acima de tudo, mais segurança do que ren-
tabilidade. E aqui destaco uma fala da Presidenta 
Dilma sobre isso.

Disse a Presidenta:

“A caderneta de poupança é um patrimô-
nio dos brasileiros, (...) Não podemos aceitar 
que agora, quando estamos baixando os ju-
ros, ela se torne uma forma de lucro fácil para 
aqueles que só querem especular. Nós não 
cobramos nem Imposto de Renda nem taxa 
de administração sobre a caderneta. Por isso, 
quanto mais os juros baixam, mais atraente a 
caderneta se torna. Daí por que nós fizemos 
uma mudança simples, justa e correta, ca-

paz, ao mesmo tempo, de proteger o peque-
no poupador e de permitir que as taxas de ju-
ros continuem caindo. (...) As cadernetas vão 
continuar seguras, sem imposto e permitindo 
saque mensal.”

Foi uma medida muito ousada, já que oposição, 
banqueiros e mídia conservadora estavam babando 
de vontade de colar na Presidenta o rótulo que o ex-
-Presidente Collor carrega até hoje: mexeu na poupan-
ça, confiscou a poupança.

Não houve confisco. Houve mudança de regras 
que permitirão novas reduções da taxa de juros Selic 
e de todas as taxas de juros da economia.

A Presidenta fez a mudança na hora certa e fez 
com habilidade. A Presidenta goza de alta popularidade 
e associou a mudança na poupança ao movimento de 
redução de todas as taxas de juros da economia. Foi 
uma mudança para o bem. Não foi confisco, que só 
causou o mal. Estratégia bem-sucedida da Presidenta 
e de sua política econômica.

Só quero concluir o último argumento.
Alguns ficam falando da poupança. Pois bem, 

os 98 milhões de brasileiros que têm conta na 
poupança vão ter a melhor aplicação entre todas 
do mercado. A melhor entre todas! Os que já têm 
aquele recurso na poupança vão ter a melhor apli-
cação entre todas.

Quero falar sobre outra consequência de tudo 
isso aqui: os absurdos das taxas de administração co-
bradas pelas instituições financeiras em relação aos 
fundos DI, taxas altíssimas, de mais de 2%, vão ter que 
baixar, senão vão perder clientes também.

Então, Sr. Presidente, comecei falando de Fran-
çois Hollande, mas, sinceramente, acho que temos 
muito para falar ao mundo, no meio dessa crise eco-
nômica internacional, sobre uma saída brasileira. Mais 
ainda, sobre uma saída latino-americana. 

Nós enfrentamos o que eles estão enfrentando 
hoje na década de 90. Fomos os primeiros. Eles vieram 
para cá com tudo, com um receituário pronto. Todos 
nós nos lembramos das missões do Fundo Monetá-
rio Internacional, das senhoras do FMI, Ana Maria Ju 
e outros, que chegavam com suas pranchetas aqui, 
impondo receitas. 

Pois bem, conseguimos sair. Conseguimos criar 
o desembarque dessas políticas com a habilidade do 
nosso Presidente Lula. E espero, sinceramente, a es-
querda latino-americana e brasileira, que o François 
Hollande obtenha êxito, que não se curve, com outros 
da social-democracia europeia se curvaram, e que sai-
ba que o Brasil torce por esse novo caminho que, sa-
bemos, não é fácil, nesse debate da Europa. Mas que 
ele pode saber e contar que, aqui, o povo brasileiro e 
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a Presidenta Dilma serão um grande aliado nesse de-
bate, para mostrar que há outro caminho possível, um 
caminho que passa pelo crescimento, pela geração de 
empregos e pela inclusão social.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Parabenizo V. Exª pelo importante pronuncia-
mento. Devo dizer que viajava no tempo enquanto V. 
Exª falava, apenas para citar que, em um dos acordos 
feitos pelo Brasil e o Fundo Monetário Internacional, 
estava expresso: “liquidar banco público ou fundir, ou 
privatizar”. Foi daí que nasceu a liquidação de bancos 
como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) 
e de vários bancos estaduais. Enfim, o próprio Banco 
do Piauí foi fundido com o Banco do Brasil.

Hoje, percebemos – a fala de V. Exª realça muito 
bem isso – a importância desses instrumentos para o 
momento que vivemos no Planeta. Imaginem o Brasil 
hoje sem o BNDES, sem a Caixa Econômica, sem o 
Banco do Brasil, sem os bancos regionais.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – O 
Obama deu uma declaração nesse sentido, que, aos 
Estados Unidos, falta um banco de desenvolvimento. 
Citou o caso do Brasil, o BNDES.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – E lá estão criando um com o nome de Fundo, 
porque têm, de alguma forma, esse preconceito que 
querem nos impor. Era quase um dinossauro quem 
defendesse banco público, empresas públicas, como 
a Petrobras e tantas outras.

Quero parabenizar e também dizer que nos ale-
gra a posse do François Hollande e ao mesmo tempo 
esperamos que seja ele, pela responsabilidade que 
tem, uma grande referência nesse momento que vive 
a Europa. Eu fiquei aqui muito orgulhoso em ver a fala 
desse jovem líder estudantil hoje no Senado Federal. 
Parabéns.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Convido V. Exª aqui, mas eu queria, antes de 
passar a Presidência ao Senador Lindbergh, ler aqui 
três ofícios.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – A Presidência designa o Deputado Félix Men-
donça Júnior como membro titular, em substituição ao 
Deputado André Figueiredo, para integrar a comissão 
mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 565, de 2012, conforme Ofício nº 149, de 2012, da 
Liderança do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 
na Câmara dos Deputados. 

Em anexo o ofício.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 149/2012/Lid – PDT

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado Félix 
Mendonça Júnior PDT – BA, em substituição ao meu 
nome na Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 565/12.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.  

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência designa o Deputado Gon-
zaga Patriota, como membro titular, em substituição 
à Deputada Sandra Rosado para integrar a comissão 
mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 565, de 2012, conforme Ofício nº 64, de 2012, da 
Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na 
Câmara dos Deputados. 

E anexo, também, o ofício.

É o seguinte o Ofício:

Of. B/nº 64/12

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Gonzaga Patriota (PSB – PE), como titular, da 
Medida Provisória nº 565, de 2012, que “Altera a Lei nº 
10.177, de 12 de janeiro de 2001, para autorizar o Po-
der Executivo a instituir linhas de crédito especiais com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para atender 
aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de 
serviços dos Municípios com situação de emergência 
ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo federal e a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, para permitir a ampliação do valor 
do Auxílio Emergencial Financeiro”.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – A Presidência comunica que designa o Deputado 
Cláudio Puty, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Jilmar Tatto, e os Deputados Taumaturgo Lima 
e Sibá Machado, como membros suplentes, em substitui-
ção aos Deputados Janete Rocha Pietá e Beto Faro, para 
integrarem a comissão mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 567, de 2012, conforme Ofício nº 
73, de 2012, do líder do Partido dos Trabalhadores – PT, 
na Câmara dos Deputados. Em anexo, também, o ofício.

É o seguinte o Ofício:
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Of. Nº 73/GAB

Brasília, 08 de maio de 2012.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Cláudio Puty (PT/PA) e Henrique Fontana (PT/RS) e 
como membros suplentes os Deputados Taumaturgo 
Lima (PT/AC) e Siba Machado (PT/AC) na Comissão 
Mista que vai analisar a MP 567/12 que, “altera o art. 
12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que es-
tabelece regras para a desindexação da economia, e 
dá outras providencias”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, PT/SP, 
Líder da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – Passo a Presidência ao Senador Lindbergh Farias.

O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lindber-
gh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT – 
RJ) – Passo agora a palavra ao Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Lindbergh, em nome de quem saúdo os que fazem esta 
Casa, e ao meu povo do Nordeste, do Brasil, eu queria, 
neste final de expediente, final de sessão, fazer aqui um re-
lato de uma agenda importantíssima que vivenciamos hoje. 

Tive o privilégio de, hoje, termos aqui o governador 
do Estado, Wilson Martins, o Secretário de Educação, 
Átila Lira, e sua equipe. Alegrou-me de modo especial 
a presença, também, da Bancada Estadual do Partido 
dos Trabalhadores, Deputado Fábio Novo, Presidente 
do nosso Partido no Piauí; Deputada Rejane Dias, que 
é líder do PT na Assembléia, Deputada Flora Isabel e o 
Deputado João de Deus, que também são importantes 
parlamentares no nosso Estado. Por razões diversas não 
pôde estar presente o Deputado Cícero Magalhães. E 
houve a presença também dos Deputados da bancada 
Federal, Deputado Jesus Rodrigues, Deputado Assis 
Carvalho, Deputado Nazareno Fonteles.

Começo citando uma audiência com a Ministra Iza-
bella, do Meio Ambiente. Para nossa honra, contamos 
com a presença do Senador Suplicy, Senador por São 
Paulo, que, por sua sensibilidade social, ambiental, es-
teve ali se somando às lideranças do Piauí, à bancada 
do Piauí. Na agenda com a Ministra do Meio Ambiente, 
tratamos de um pleito que recebemos da Arqueóloga 
Niède Guidon, que pedia uma espécie de socorro para 
o funcionamento da Fumdham – Fundação Museu do 
Homem Americano, que viabiliza diversos serviços na 
área cultural, na área social, no Parque Nacional na 
Serra da Capivara, de modo especial, em parceria com 
o Instituto Chico Mendes, com o IBAMA, com universi-

dades, em parcerias internacionais, muitas vezes com 
apoio de empresas como a Petrobrás, aquela Região.

Então veja o que pedimos ali? A renovação de 
uma parceria com o Governo brasileiro. Ali há projetos 
que permitiram que aquela população nativa, Senador 
Lindbergh, pudesse conviver dentro de um parque ou na 
proximidade do parque sem causar problemas ambientais. 

As pessoas vivem hoje da produção de mel de 
abelha, atividade que convive bem com uma região 
ambiental, a produção de artesanato. São também 
formados como guias turísticos, enfim, fazem apre-
sentações culturais, artesanatos, enfim, trabalham. Os 
estudos demonstram ali a presença humana há mais 
de 50 mil anos. Aliás, um dia quero ter o prazer de ter 
V. Exª com a sua família, visitando, como brasileiros, 
o Parque Nacional, um dos mais bem equipados par-
ques do Brasil. E é por isso que não pode cair desse 
conceito. E isso não estou dizendo porque é do meu 
Estado; é uma avaliação internacional que coloca esse 
parque como um dos mais bem do nosso País. 

Pois bem, e ali a Ministra Izabella prontamente 
autorizou agilidade para a liberação de um convênio 
imediato de R$2,214 milhões, além da celebração de 
outras parcerias, já ligou prontamente para a Ministra 
Ana de Hollanda, da Cultura, já ligou imediatamente 
também para a equipe do Instituto Chico Mendes, enfim, 
se comprometeu inclusive a trabalhar para até junho 
termos solução para esses pontos de que ali tratamos 
e, ao mesmo tempo, para que, em agosto, atenden-
do a um convite nosso, feito também pela Fumdham, 
Fundação Museu do Homem Americano, fizessem 
uma visita com outros Ministros; inclusive ligou para o 
Ministro do Turismo, porque ali há o aeroporto de São 
Raimundo Nonato, que falta muito pouquinho para ser 
acabado. Ela também quer nos ajudar nessa direção. 

Quero fazer esses registros, dizer da minha alegria 
de ter um companheiro nosso de bancada, o Senador 
Suplicy, também junto nessa iniciativa. 

Outra agenda, no Ministério da Saúde, também 
com os nossos parlamentares, foi um pedido da SEID, 
entidade que cuida da pessoa com deficiência, adminis-
trada por uma Oscip, o Instituto Reabilitar, organização 
social que teve hoje a presença da sua direção. Destaco 
aqui o belo trabalho do Dr. Benjamim, de toda a equipe lá. 

E ali com a ex-Presidenta, a Deputada Rejane, 
fizemos um entendimento para resolver o cadastro, a 
certificação dessa entidade, para que ela possa ter 
parcerias, ter apoios do Ministério da Saúde. 

Apenas cito um dado de que me orgulho muito: foi 
no meu governo que foi criado – nessa viagem à Serra 
da Capivara V. Exª conhecer também – esse trabalho. 
Foi no ano de 2011 que 140 mil atendimentos foram 
feitos nesse sistema. É cabeça de rede que atende vá-
rios centros de reabilitação, são trinta e sete espalha-
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dos pelo Estado. Atende, além do Piauí, o Maranhão, 
o Ceará, o Pernambuco, o Tocantins, o Pará, ou seja, 
pessoas de outras regiões que não do nosso Estado. 
E precisa, portanto, desse apoio do Governo Federal. 

Destaco ainda uma outra tratativa com o Ministra 
Miriam Belchior em que cuidamos da BR-235, que é 
uma BR que cuida da ligação do Parque Nacional da 
Serra da Confusões ao Parque Nacional da Serra da 
Capivara, ou seja, são cem quilômetros de distância, 
ligando com o Município de Bom Jesus, onde está a 
BR–020, fazendo ligação com o Sul do Brasil. Esse 
trecho estava previsto no PAC, e a Ministra Miriam 
Belchior se comprometeu a agilizar essas liberações.

O último tema que me traz aqui é uma agenda 
que tivemos com o MEC, com o Ministro Aloizio Mer-
cadante e com a sua equipe, liderada pelo Henrique 
Paim, pelo Romeu Caputo, o Wagner e outros mem-
bros da equipe, inclusive do FNDE.

Vejam, nós vivenciamos lá no Estado uma série 
de movimentos de mobilização reivindicatória dos médi-
cos, dos policiais, como noutros lugares do Brasil, que 
resultaram em acordos coletivos com o Governo – nes-
te instante, dos motoristas de ônibus, dos ferroviários, 
que tenho acompanhado e com cujas lideranças tenho 
tratado para encontrarmos uma solução. No caso dos 
ferroviários, com a empresa Rede Ferroviária. Houve 
demissões e houve reação. Estamos buscando, com 
o Ministério do Trabalho, uma solução.

Mas, vejam, no encontro com o Ministério da Saú-
de e, depois, com o MEC, nós tratamos de garantir as 
condições para abrir o hospital da universidade. A Uni-
versidade Federal do Piauí tem um hospital equipado, 
pronto. E por que não funciona? Porque não tem pessoal.

Nós aprovamos aqui – e a desculpa antes era essa 
– a Empresa Brasileira de Gestão Hospitalar. Aliás, fui o 
relator inclusive quando da votação aqui. E agora o que 
pedimos? O funcionamento, a contratação de pessoal. 
Então, ali foi agendada para amanhã, com o Presidente 
José Humberto, com o apoio do Ministro da Educação e do 
Ministro da Saúde, para que possamos com o Governo Fe-
deral fazer funcionar esse importante equipamento público.

Com essa bancada, nós visitamos e tratamos des-
se tema. Tratamos da expansão da universidade federal, 
inclusive a inclusão, lá na cidade que foi a primeira capital 
do Piauí, a minha cidade natal, Oeiras, uma cidade histó-
rica, uma das mais antigas do Brasil, a presença do que 
chamamos de Universidade do Vale do Canindé – do ins-
tituto federal e da universidade federal, para que o Ministro 
Aloizio Mercadante pudesse considerá-los nesse plano de 
expansão que se faz pelo Brasil. E ele se comprometeu com 
esses temas. E também a expansão do curso de Medici-
na na região norte e na região sul, ou seja, em Parnaíba, 
porque ele diz que faz questão de ir lá anunciar muito em 

breve, e, também, no sul do Estado, na região de Picos 
e Floriano. Picos está mais avançado e apresentamos os 
estudos de Floriano agora mais recentemente.

Vejam, vivenciamos ali um momento de greve mui-
to forte na área de educação, como em outros Estados 
brasileiros. Busquei dialogar com as lideranças dos pro-
fessores, com os professores. O Governador abriu as 
negociações e encaminhou um projeto para a Assem-
bleia, que também ajudou nessas negociações, ou seja, 
o Estado foi até onde era possível. A implantação do piso 
de R$1.451,00, que o Piauí historicamente cumpre, não 
era o problema. Ele decidiu fazer a incorporação de uma 
regência existente, o que gerou uma insatisfação muito 
grande. Em seguida, ele, que tinha oferecido uma proposta 
de 6% de reajuste para outras faixas, ampliou para 8%. 
Isso não deu solução à greve, mesmo tendo inclusive sido 
decretada a ilegalidade. Ele dialogou com os professores, 
com os servidores, com as suas entidades. inclusive com 
a presença CNTE, e negociou no último sábado – rece-
beu na sua casa as lideranças – um parcelamento para 
a implantação. Vai ser o único Estado brasileiro inclusive 
a implantar os 22% não apenas no piso, mas no conjunto 
do plano de carreira da educação, o que dá um impacto 
muito forte. São cerca de R$100 milhões. Para o nosso 
Estado, é um volume grande de recursos.

Por isso, estivemos hoje negociando com o MEC 
a necessidade de um apoio do Ministério da Educação. 
O Ministro Aloizio Mercadante prontamente nos aten-
deu com respeito à necessidade de se ter uma contra-
partida da União, sob a forma de investimentos que o 
Estado faria com a receita própria. Por exemplo, há um 
plano de expansão para as escolas de tempo integral. 
Isso seria feito com recursos do Estado. Compra de 
equipamentos, reforma de outras escolas, construção 
de escolas novas, enfim, essas obras, essas ações, 
esses equipamentos seriam contemplados no plano 
de ação articulada do MEC, que abria um saldo para 
que o Governo pudesse suportar esse entendimento.

Quero aqui agradecer ao Ministro Aloizio Merca-
dante pela forma pronta com que compreendeu, aca-
tou essa agenda e se prontificou a esse entendimento.

Quero assim dizer que precisamos nos debruçar 
sobre esse tema relacionado aos professores. No meu 
Estado, estávamos ultrapassando 70 dias de greve. Vejo 
esse problema na Bahia e em vários outros Estados, 
como aqui mesmo, no Distrito Federal, que tivemos um 
período prolongado de greve. Enfim, é preciso que se 
tenha, de um lado, uma fórmula que não coloque situ-
ações como essa, porque é uma fórmula que leva em 
conta o reajuste do per capita aluno que, a rigor, não 
tem nada a ver nem com receita nem com educação.

Para se ter uma ideia, a parte do Fundeb é ape-
nas uma parte da receita; no meu Estado, este ano, o 
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Piauí, vai colocar cerca de R$900 milhões no Fundeb e 
repassa, transfere desses, R$400 milhões para os Mu-
nicípios. Ou seja, na verdade, os Municípios colocam 
a parte deles, mais o que recebem do Estado e mais 
um complemento da União. No caso de Estados como 
o Piauí, na verdade, ele tem uma queda em relação à 
receita própria que tinha para a educação, porque faz 
compulsoriamente uma transferência para os Municípios.

Estou inclusive tratando aqui com o Senador Cás-
sio Cunha Lima, na Comissão de Educação, de uma al-
ternativa, porque isso tem um preço muito elevado. Veja 
aqui, no caso de um Estado como o Piauí, a transferência 
compulsória para os Municípios representa 7% da receita 
corrente líquida. A média brasileira é de 3,5% da receita 
corrente líquida. Quanto mais o Estado tem baixa renda per 
capita mais a fatia da população depende da rede pública, 
porque tem menos condições de pagar a escola privada. 
No meu Estado, por exemplo, 90%, um pouco mais até de 
90% dos alunos, todos os alunos estudam na rede pública. 
Apenas em torno de 9% estudam na rede privada. Então, 
essa é uma situação que precisa ser olhada.

Qual é a regra que eu estou querendo apresen-
tar? É uma regra em que qualquer Estado que tenha 
mais do que a média brasileira possa receber uma su-
plementação. Já fiz as contas, são onze Estados bra-
sileiros, os mais graves, pela ordem, são os Estados 
de Alagoas, com um dos mais baixos IDH, Maranhão, 
Piauí e a Paraíba, em que V. Exª nasceu.

Vejam, não tem sentido o Brasil ter uma regra 
injusta como essa, que inviabiliza situações como a 
do meu Estado. Então, o Ministro está aberto a esse 
entendimento. Mas, enquanto não tem, a ideia era en-
contrar uma fórmula. 

Lembrava ele que, lá atrás, no Governo do Pre-
sidente Lula, eu, governador, fui socorrido, senão não 
aguentava o tranco. E queríamos pagar o piso, querí-
amos pagar uma remuneração digna aos professores, 
como foi feito agora, nesse acordo, pelo Governador 
Wilson Martins e pelo Secretário Átila Lira – repito 
aqui, apoiado pela Assembleia Legislativa, apoiado 
pela bancada federal, e destaco a Bancada do Partido 
dos Trabalhadores, que se sentiu – vejam, é o Partido 
dos Trabalhadores – incomodada com essa situação 
e me cobrou, como Senador, que pudéssemos abrir 
essa agenda de entendimento, de negociação.

E quero parabenizá-los e fazer um apelo, ao final, 
encerrando o meu pronunciamento, Senador Lindbergh, 
fazer um apelo aos professores. Sei que o movimento radi-
calizou, mas acho que, nesta hora, em que há um esforço 
como esse, da parte do Estado – eu, que fui sindicalista 
e militei no movimento sindical, estou acompanhando 
os números do Estado, e estou aqui dizendo que esse 
acordo foi feito, foi possível porque houve esse entendi-

mento com o Ministério da Educação – que agora é hora 
de pensar no principal: nos estudantes. Não é possível 
alongar a greve por mais tempo. É pensar nos pais que 
não têm outra opção que não seja a escola pública. Por-
tanto, faço esse apelo, como foi firmado. As lideranças 
foram lá, apresentaram a proposta, defenderam como 
importante, e eu espero que tenhamos a aprovação na 
Assembleia Legislativa o mais celeremente possível. Vou 
acompanhar, com todo o carinho, o cumprimento desse 
acordo com o MEC, e acho que, com isso, temos um 
bom acordo. Devo dizer que o Piauí terá provavelmente 
o melhor acordo feito no País nesse ambiente difícil que 
estamos tendo em relação à área da educação.

Meu querido Presidente Lindbergh, é um prazer 
muito grande. Fica aqui o convite, de verdade, não é 
só por conta do pronunciamento, para que V. Exª pos-
sa conhecer o nosso Estado, e lá conhecer a Serra da 
Capivara, onde temos a responsabilidade de cuidar 
da maior biblioteca da Pré-História, a maior biblioteca 
da Pré-História. Usando um termo que conhecemos, 
nas bibliotecas, são mais de 830 salas com inscrições 
rupestres, tratando das danças, dos rituais religiosos, 
de como funcionavam as relações de caça, o sexo, a 
musicalidade. Enfim, quero aqui fazer-lhe esse convite.

Que Deus o abençoe. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/

PT – RJ) – Eu que agradeço. Parabenizo V. Exª pelo 
pronunciamento. Irei mesmo.

Assisti, há pouco tempo, na Globo News, se não me 
engano com o André Trigueiro, uma matéria não só sobre 
a Serra da Capivara, mas sobre a Serra das Confusões. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – São 
os dois parques juntos. Na verdade, é um complexo 
só. No meu governo, nós trabalhamos um corredor. Há 
animais de um lado, animais do outro, aves, enfim, há 
um corredor fazendo a ligação entre os dois parques.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, parabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento. 

Antes de encerrar a sessão, quero anunciar, aqui no 
plenário do Senado, que a Febraban, agora, soltou uma 
nota se retratando e desautorizando o relatório distribuído 
na véspera por seu economista-chefe Rubens Sardenberg 
que dizia que os bancos não elevariam a oferta de crédito 
no País de maneira significativa como o governo preten-
dia, com o intuito de alavancar o crescimento econômico. 
O economista chegou a falar que: “Você pode levar um 
cavalo até a beira do rio, mas não conseguirá obrigá-lo a 
beber a água.” Se houve retratação melhor assim. 

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT 
– RJ) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – A Presidência recebeu o Ofício nº 88, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, comu-
nicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 203, de 2005. 

É o seguinte o Ofício:

OF. 88/2012/CAE

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo 
Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 203, 
de 2005, que “dispõe sobre a concessão de aposenta-
doria aos empregados em serviço de limpeza, asseio, 
conservação e coleta de lixo”, e que, nos termos do art. 
282 do RISF, o referido Substitutivo será submetido a 
turno suplementar.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho,  
Vice-Presidente no exercício da Presidência da  
Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Com referência ao Ofício nº 88, de 2012, 
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – A Presidência comunica ao Plenário que a 
Mesa do Senado Federal, em sua 3ª Reunião, realiza-
da no dia 8 de maio de 2012, rejeitou o Requerimen-
to nº 375, de 2012, que solicita a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 394 e 480, de 2009; e 
728, de 2011. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012, reto-
ma sua tramitação, retorna à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte e segue, posteriormente, para as 
Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor, Fiscalização e Controle; Assuntos Econômicos; e 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2009, re-
toma sua tramitação, retorna à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte e segue, posteriormente, para 
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, em decisão terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 480, de 2009, 
retoma sua tramitação, retorna à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e segue, posteriormente, 

para as Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização 
e Controle, em decisão terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 728, de 2011, 
retoma sua tramitação, retorna à Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte e segue, posteriormente, 
para as Comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; Assuntos Sociais; Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; e Constituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT 

– RJ) – Não havendo mais oradores inscritos, a presi-
dência vai encerrar a presente sessão, 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 
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: Senador Lobão Filho
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-3-12)
Prazo final prorrogado: 30-5-12

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento 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.
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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.

3 
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.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do  

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-

centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 71, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 71, de 2011, da Se-
nadora Gleisi Hoffmann, que disciplina o pa-
gamento da ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional.

Pareceres favoráveis, sob nºs 378 e 379, 
de 2012, das Comissões de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Lindbergh Farias; e 
Diretora, Relator: Senador Waldemir Moka.

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependen-
tes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 9 de setembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 442, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
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sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 
324/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli-
ca da Índia, celebrado em Brasília, em 16 de 
abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 443, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Jorge Viana.

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).

11 
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 355, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (indenização por 
descumprimento das normas trabalhistas).

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 1 
minuto.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 mi-
nutos e encerra-se às 21 horas e 41 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 76ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 9 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Waldemir Moka, Inácio Arruda e Paulo Paim.
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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) – A Presidência recebeu, da Câmara 

dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-

gislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 
192 a 201, de 2012, em conformidade com o inciso III 
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados ter-
minativamente 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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – A Presidência lembra às Senhoras e aos 
Senhores Parlamentares que está convocada sessão 
solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se 
no dia 14 de maio do corrente, segunda-feira, às onze 
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a 
comemorar os 46 anos do Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro – PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido. 

É lido o seguinte:

 
Ofício GSRR nº 114/2012

Brasília – DF, 9 de maio de 2012

Assunto: Cessão de vaga de suplente do PSOL na CCJ

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico que o Partido Socialista e Liberdade – PSOL 
cedeu, em caráter provisório, ao Bloco Parlamentar 
União e Força uma vaga de suplente a que tem direito 
na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania – CCJ.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência votos de estima e consideração. – Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB - MS) – 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, projeto de lei do Senado 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.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – O Senado Federal recebeu os seguin-
tes ofícios:

– Ofício n° 96/2012/GM/MDS, de 2 de maio de 2012, 
da Ministra de Estado do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em resposta ao Requerimen-
to n° 1.469, de 2011, de informações, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin.

– Ofício n° 4.812 - GM/Aspar-MD, de 4 de maio de 
2012, do Ministro de Estado da Defesa, em res-
posta ao Requerimento n° 71, de 2012, de in-
formações, de autoria do Senador Alvaro Dias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

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

PMDB - MS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 469, DE 2012

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n° 25, de 2012 (n° 1.597/2011, 
na origem), do Superior Tribunal de Justi-
ça, que dispõe sobre a criação de estrutu-
ra permanente para as Turmas Recursais 
dos Juizados Especiais Federais; cria os 
respectivos cargos de Juízes Federais; e 
revoga dispositivos da Lei n° 10.259, de 12 
de julho de 2001.

Relator: Senador Eunício Oliveira

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão, o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) n° 25, de 2012 (n° 1.597, de 2011, 
na origem), de autoria do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que dispõe sobre a criação de estrutura per-
manente para as Turmas Recursais dos Juizados Es-
peciais Federais; cria os respectivos cargos de Juizes 
Federais; e revoga dispositivos da Lei n° 10.259, de 
12 de julho de 2001.

O projeto cria, na Justiça Federal de primeiro 
grau, setenta e cinco Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Federais permanentes, sendo vinte e cinco, 
na Primeira Região; dez, na Segunda Região; dezoito, 
na Terceira Região; doze, na Quarta Região; e dez, na 
Quinta Região.

As Turmas Recursais que se pretende instituir 
terão, segundo o art. 2° do projeto, sede nas capitais 
dos Estados das diversas Seções Judiciárias e no 
Distrito Federal e serão formadas, cada uma, por três 
juízes federais titulares dos cargos de Juiz Federal de 
Turmas Recursais e por um juiz suplente.

Em decorrência, ficam criados na Justiça Fede-
ral de primeiro grau duzentos e vinte e cinco cargos 
de Juiz Federal de Turma Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais.

Estabelece, ainda, proposição, que os cargos de 
Juiz Federal de Turmas Recursais serão providos por 
concurso de remoção entre Juizes Federais ou, na fal-
ta de candidatos a remoção, por promoção de Juizes 
Federais Substitutos, alternadamente pelos critérios 
de antiguidade e merecimento e que será indicado 
como suplente pelo Presidente do Tribunal Regional 
Federal de cada Região o juiz federal, titular ou subs-
tituto, mais antigo que tenha manifestado interesse em 
integrar uma das Turmas Recursais, nessa qualidade.

Prevê o PLC n° 25, de 2012, que a criação des-
ses cargos fica condicionada à sua expressa autoriza-
ção em anexo próprio da lei orçamentária anual com 
a respectiva dotação suficiente para seu provimento, 
nos termos do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

O Egrégio Tribunal autor do projeto justifica a pro-
posição lembrando que os Juizados Especiais Fede-
rais foram implantados sem qualquer estrutura, seja de 
instalações, seja de magistrados, seja de servidores. 
Na maior parte das 5 regiões da Justiça Federal de 1° 
grau, os Juizados Especiais Federais iniciaram os seus 
trabalhos à custa da Justiça Federal de 1° instância. 
Servidores desta foram deslocados para os Juizados 
Especiais Federais. Aos magistrados coube desdobrar-
-se, dividindo seu labor entre a Justiça Federal de 1° 
grau e o Juizado Especial Federal. Canibalizou-se a 
Justiça Federal de I° grau, reduzindo seu efetivo de 
magistrados e de servidores, sem que os Juizados 
Especiais Federais pudessem, prestar urna jurisdição 
à altura do propósito visado pela criação destes.

Registra, ainda, que nunca se cuidou ... de criar 
cargos de juízes para as Turmas Recursais dos Juiza-
dos Especiais Federais. Em quase todas as regiões, os 
magistrados são chamados a atuar na Justiça Federal 
de I° grau ou nos Juizados Especiais Federais, e tam-
bém nas Turmas Recursais Federais. O que acontece, 
portanto, na Justiça Federal de I° instância, se repete 
nas Turmas Recursais Federais, comprometendo so-
bremaneira a efetividade da prestação jurisdicional.

O presente projeto, afirma o STJ, tem a finalida-
de de corrigir essa situação, num momento realmen-
te critico. Trata-se de assegurar o objetivo que levou à 
própria criação dos Juizados Especiais Federais, o de 
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atender a parcela da população financeiramente desfa-
vorecida, cujos reclamos, por terem menor expressão 
econômica, não chegavam ao foro comum.

Em obediência ao que determina a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, o Conselho Nacional de Justi-
ça examinou o projeto em tela, aprovando, na 128ª 
Sessão Ordinária do Colegiado, ocorrida em 7 de ju-
nho de 2011, o Parecer de Mérito sobre n° 0002198-
54.2011.2.00.0000.

Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a pro-
posição à revisão desta Câmara Alta. Nesta Comissão, 
foi recebida uma emenda, de autoria do Senador Pe-
dro Taques, que suprime o trecho do art. 2° do projeto 
onde consta a previsão de que as Turmas Recursais 
tenham sede nas capitais dos Estados.

II – Análise

Os requisitos formais de constitucionalidade são 
atendidos pelo PLC n° 25, de 2012, tendo em vista que 
a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 
48, X, e 98, § 1°), de iniciativa privativa do respectivo 
Tribunal Superior (CF, art. 96, II, b). Do ponto de vista 
de sua constitucionalidade material, a proposição en-
contra arrimo no art. 98, I, da Lei Maior.

Não há, também, qualquer reparo no tocante à 
juridicidade da matéria.

Quanto ao mérito, o PLC n° 25, de 2012, se justi-
fica pelo grande sucesso da iniciativa da instituição dos 
Juizados Especiais Federais, muitas vezes chamados 
de “juizados de pequenas causas”.

Nos dez anos de sua existência, esse ramo da 
Justiça Federal recebeu mais de dez milhões e meio 
de ações, mostrando que se conseguiu atender a uma 
grande demanda da sociedade, especialmente à po-
pulação carente.

Efetivamente, a criação e o funcionamento dos 
Juizados Especiais Federais se traduziu em uma das 
mais importantes providências tomadas pelo Estado 
brasileiro no sentido da democratização e da agiliza-
ção da prestação jurisdicional.

Aqui, vale ressaltar a importância desses juízos 
no campo previdenciário, assegurando a inúmeros 
brasileiros os seus direitos aos beneficios da seguri-
dade social.

Esse sucesso nos impõe a criação de uma es-
trutura permanente para as Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Federais, cuja inexistência está 
levando ao estrangulamento do adequado funciona-
mento do modelo.

Trata-se, assim, de garantir a continuidade de 
uma das mais importantes e corretas experiências 
adotadas no campo do Poder Judiciário em nosso País.

Nesse sentido, julgamos conveniente acatar a 
Emenda nº 1, do Senador Pedro Taques, que dá nova 
redação ao art. 2º do projeto, para que dele se retire a 
previsão de que as sedes das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Federais tenham sede nas capitais 
dos Estados. Conforme aponta o autor da Emenda, 
não há porque persistir tal imposição, pois a justiça 
especial foi criada para efetivar o acesso e agilizar 
a prestação jurisdicional. Desse modo, se levarmos 
em conta, sobretudo, o interesse do jurisdicionado, é 
inadequada a vedação de que as Turmas Recursais 
possam ter sede no interior dos Estados.

Impõe-se, ainda, proceder a pequeno ajuste na 
proposição. Isso porque a Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei suprimindo do texto originário 
do Superior Tribunal de Justiça o parágrafo único do 
art. 5º, que estabelecia que a nomeação para os car-
gos de Juiz Federal de Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais ficava condicionada à existência 
de candidatos aprovados em concurso público em 
número correspondente ao dos cargos vagos de Juiz 
Federal Substituto.

A aludida norma tinha como propósito evitar que 
a promoção de Juízes Substitutos ou a remoção de 
Juízes Federais para os cargos de Juiz Federal de 
Turma Recursal viesse a esvaziar de magistrados a 
Justiça Federal de 1º grau de jurisdição.

Condição, portanto, para a nomeação de juízes 
para as turmas recursais seria a existência de candi-
datos aprovados em concurso público para o imedia-
to provimento das vagas resultantes da remoção de 
juízes federais ou da promoção dos juízes substitutos.

O rompimento dessa conexão entre, de um lado, 
o provimento das vagas de juízes das turmas recursais 
e, de outro, o provimento das vagas daí decorrentes 
no 1° grau de jurisdição retira do projeto de lei a sua 
funcionalidade e ameaça o normal funcionamento da 
Justiça Federal.

Assim, estamos propondo emenda para corrigir 
o problema, estabelecendo que as referidas remoções 
e promoções ficam condicionadas à existência de can-
didatos aprovados em concurso público em número 
correspondente ao dos cargos vagos de Juiz Federal 
criados pela lei que decorrer deste projeto.

Quanto à exigência contida no art. 77, IV, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2012, a Lei nº 12.465, 
de 12 de agosto de 2011, de que a presente proposi-
ção seja instruída por parecer do Conselho Nacional 
de Justiça, ela foi suprida pela acima referida deci-
são daquele colegiado no Parecer de Mérito sobre nº 
0002198-54.2011.2.00.0000.

Finalmente, no tocante à adequação financeira 
e orçamentária do PLC n° 21, de 2011, cabe registrar 
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que a Lei Orçamentária para 2012, Lei n° 12.595, de 
19 de janeiro de 2012, prevê, de forma expressa, em 
seu Anexo V.I, item 2.3.3, autorização para a criação 
dos cargos de que trata a proposição e para o provi-
mento de cento e vinte deles no corrente exercício.

III – Voto

Destarte, opinamos pela constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 2012, da 
Emenda n° 1 e da emenda que a seguir apresentamos:

EMENDA N° 1 – CCJ 
(ao PLC nº 25/2012)

Dê-se ao art. 2º do Projeto a seguinte 
redação:

“Art. 2º As Turmas Recursais dos Juizados Espe-
ciais Federais das Seções Judiciárias são formadas, 
cada uma, por 3 (três) juízes federais titulares dos 
cargos de Juiz Federal de Turmas Recursais e por 1 
(um) juiz suplente.”

Justificação

A emenda pretende suprimir a expressão en-
tre vírgulas: “com sede nas respectivas capitais” do 
texto do caput do art. 2° do PLC nº 25 de 2012, que 
determina que as Turmas Recursais Federais sejam 
criadas exclusivamente nas capitais dos Estados. Tal 
assertiva proíbe de maneira contrária ao espírito da 
lei, e dos princípios que regem o funcionamento dos 
juizados especiais a criação dessas Turmas nas co-
marcas do interior.

Com efeito, a justiça especial foi criada no intuito 
de facilitar, efetivar o acesso e agilizar a prestação ju-
risdicional, de modo que deslocar obrigatoriamente a 
decisão de segunda instância, a priori, para a capital 
dos estados parece-me uma restrição incoerente que 
não leva em conta o interesse dos jurisdicionados. En-
tendo que a implantação desses juizados devem seguir 
parâmetros de racionalidade que levem em considera-
ção o número de demandas regionalizadas a dificul-
dade dos deslocamentos e demais fatores que regem 
a criação e instalação das instâncias judiciais, sempre 
tendo como diretriz o interesse dos jurisdicionados, em 
outras palavras, o povo. Não vejo como aceitar essa 
exclusão apriorística da possibilidade de criação de 
Turmas Recursais Federais no interior dos estados.

Por tais motivos apelo aos colegas de Comissão 
o apoio à aprovação da presente emenda. – Senador 
Pedro Taques.

EMENDA N° 2 – CCJ

Acrescente-se ao art. 4º do PLC nº 25, 
de 2012, o seguinte parágrafo único:

“Art. 4°  ..................................................  
Parágrafo único. As remoções e promoções de 

que trata o caput estão condicionadas à existência de 
candidatos aprovados em concurso público em número 
correspondente ao dos cargos vagos de Juiz Federal 
criados por esta Lei.”

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. – Senador 
José Pimentel, Presidente em exercício – Senador 
Eunício Oliveira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
469, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 25, 
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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, conce-
do a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente, antes que o Senador Paim co-
mece o seu pronunciamento,...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria pedir minha inscrição para falar pela 
Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mozarildo, o requerimento 
já se encontra sobre a mesa. V. Exª está inscrito para 
falar pela Liderança do PTB.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Waldemir Moka, Senador Mozarildo, Senadora Vanessa 
Grazziotin, recebi, hoje pela manhã, uma comissão de 
procuradores, mais precisamente o Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais, Ministério Público dos Esta-
dos e da União – Comissão Permanente de Adoção 
de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios de Futebol.

É o seguinte o documento que eles me entrega-
ram e que me comprometi a ler da tribuna do Senado 
da República.

Dizem eles:

A restrição ao consumo e venda de be-
bidas alcoólicas no interior dos estádios de 
futebol constitui uma diretriz de segurança e 
foi adotada através de ação conjunta dos Mi-
nistérios Públicos Estaduais, por intermédio 
do Protocolo de Intenções celebrado entre o 
Conselho Nacional dos Procuradores Gerais 
de Justiça – CNPG e a Confederação Brasi-
leira de Futebo l–- CBF, na data de 25 de abril 
do ano de 2008.

A efetivação das medidas restritivas ao 
consumo do álcool no interior dos estádios se 
deu em razão da escalada na violência, que 
colocava em risco a segurança, a integridade 

e a saúde dos torcedorespartícipes [inclusive 
a sua vida].

Passados dois anos da implementação 
dessas medidas restritivas, houve significativa 
redução da violência no interior dos estádios, 
demonstrada pelos registros e ocorrências 
policiais, conforme documentos em anexo, 
resultando no retorno das famílias e maior 
comparecimento de torcedores (...), [apoiados, 
inclusive, pelo próprio Estatuto do Torcedor, 
que acolheu também essa medida restritiva, 
de não haver bebida nos estádios, a partir da 
Lei nº 12.299/2010].

Dizem os procuradores:

É com perplexidade que o Ministério Pú-
blico tem acompanhado as discussões atual-
mente promovidas no Congresso Nacional, 
priorizando-se a visão econômica, em detri-
mento da segurança [da vida], dando como 
certa a abolição das medidas restritivas ao 
consumo de bebidas alcoólicas, desprezan-
do e aniquilando as conquistas e resultados 
alcançados.

Ademais, a eventual liberação da venda 
de bebida alcoólica [sempre digo que há duas 
drogas, a lícita e a ilícia, e bebida alcoólica é 
a droga lícita], apenas nos eventos da FIFA, 
afrontaria o princípio da isonomia, revelando 
uma postura discriminatória em desfavor do 
torcedor brasileiro, que passaria a usar essa 
droga dentro dos estádios.

Deste modo, e considerando as discus-
sões atualmente no âmbito do Senado Fede-
ral, os integrantes do Grupo de Prevenção e 
Combate à Violência nos Estádios vêm reiterar 
que é imperioso manter a proibição de venda 
de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.

Assina aqui toda a comissão.
Disseram-me também eles, Sr. Presidente, que 

em países onde a Copa se realizou, respeitaram o não 
uso de bebida alcoólica dentro dos estádios. E man-
daram a Fifa procurar um outro país que fizesse isso, 
porque lá não faziam. 

Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, não pu-
deram consumir bebida alcoólica; na Itália, a mesma 
coisa; no Japão, a mesma coisa; na Coreia, a mesma 
coisa; a França também proibiu a venda de bebidas 
alcóolicas dentro dos estádios. 

Na Eurocopa, nos países que disputam essa 
competição, também foi proibida a venda de bebida 
alcoólica nos estádios. E a própria empresa, que era 
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uma cervejaria, teve que vender somente cerveja sem 
álcool, adaptando-se a essa realidade.

Segundo o Ministério Público, a não venda de be-
bida alcoólica dentro dos estádios diminui as brigas, as 
ofensas, as agressões, vidas são poupadas, inclusive 
diminuem-se os acidentes de trânsito.

Faço este registro, Sr. Presidente, de acordo com 
o compromisso que assumi com procuradores em tra-
zer o assunto a esta tribuna.

Assinam aqui procuradores, repito, do Estado e 
da União. 

Sei que entregaram também este material à Se-
nadora Relatora Ana Amélia, encarregada do Projeto 
da Copa.

Sr. Presidente, quero aproveitar o momento para 
relatar que hoje, pela manhã, houve um grande movi-
mento em frente à CCJ. Pediam a aprovação do PLC 
nº 180, de 2008.

Estavam lá jovens brancos e negros, uma vez 
que o Supremo decidiu que a CCJ votasse o projeto 
– e veja a peça que o destino nos prega –, que é da 
Deputada Nice Lobão, do DEM, que quer garantir a 
política de cotas. A matéria está lá para ser votada. O 
DEM entrou no Supremo, e o Supremo reconheceu 
que a política de cotas é constitucional. A Senadora 
Ana Rita é a Relatora, o parecer é favorável, e o proje-
to está na pauta, pronto para ser votado, desde 2011. 

Enquanto havia o protesto, eu não o acompa-
nhei, pois estava na Comissão de Assuntos Sociais. 
Quando saí de lá, vendo o impasse criado em frente à 
Comissão, dialoguei com os manifestantes, com o Frei 
Davi e com o grupo que estava lá, acorrentado. Falei 
com o Senador Eunício Oliveira, que me atendeu de 
forma muito respeitosa e diplomática. O Senador foi 
transparente e me disse: “Paim, o Supremo Tribunal 
Federal já decidiu. Agora, é ajustarmos aqui e votarmos 
também aqui. O Supremo Tribunal Federal – eu falei 
da tribuna diversas vezes – já decidiu. Tanto o ProUni 
quanto a política de cotas nas federais são constitu-
cionais”. Eu disse ao Presidente, ao Senador Eunício, 
que, repito, me atendeu com muita diplomacia, que o 
mês de maio tem uma simbologia para esse projeto, 
por ser o mês do trabalhador e pelo 13 de maio, que 
seria a data abolição da, dita, escravatura. 

Depois de conversar com o Presidente Eunício, 
fui conversar com os jovens. Fizemos uma pequena 
assembleia, e ali estavam jovens de todos os matizes: 
brancos, negros, índios, africanos, evangélicos, católi-
cos, que entenderam a nossa posição, suspenderam 
o protesto e saíram em fila indiana. Eu os acompanhei 
até a rampa do Congresso.

Mas, Sr. Presidente, mais do que um legítimo 
direito de brancos, negros, pobres e índios, eles que-

rem que esse conceito, que já foi adotado em inúme-
ros países e reconhecido não só pela Suprema Corte, 
mas também pelo Congresso, por exemplo, da Índia e 
dos Estados Unidos, torne-se realidade aqui no Brasil. 

Esta proposta, o PLC nº 180, está em debate no 
País há anos. Lembro-me de que, no Brasil, foi imple-
mentada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
na Universidade de Brasília. Já são 98 universidades 
que adotam essa política de inclusão de negros, po-
bres e índios, ou seja, 71,4% das nossas universidades 
públicas e privadas já adotam esse sistema. O ProUni, 
desde 2004, já adota. Temos também o PLC do qual eu 
falava. São cerca de 440 mil jovens que ingressaram 
nas universidades públicas por esse sistema e, mais 
ou menos, um milhão pelo ProUni.

Reafirmo aqui a minha posição – aliás, eu a de-
fendi numa audiência pública lá no Supremo Tribunal 
Federal, que depois decidiu de forma positiva –, como 
também deixo claro, mais uma vez, o meu ponto de 
vista.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Passarei 
a V. Exª em seguida.

Quando o Congresso não decide, que bom que 
o Supremo decida a favor dos trabalhadores. Falo aqui 
da Bioética, do direito homoafetivo, da regulamentação 
do aviso-prévio, da desaposentadoria, do piso dos pro-
fessores, da alta programada, do adicional de insalubri-
dade, do direito de greve, da aposentadoria especial, 
Ficha Limpa, fidelidade partidária, limite de vereado-
res. Eu poderia citar aqui mais cinquenta iniciativas 
do Supremo, adotadas quando nós aqui, infelizmente, 
pela morosidade da Casa, acabamos não decidindo.

Era isso, Sr. Presidente. Se V. Exª ainda permi-
tir, concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Um 
breve aparte, Senador Paulo Paim. Manifesto meu apoio 
ao projeto referido por V. Exª e gostaria de acrescen-
tar ainda que, há poucos momentos, na Comissão de 
Constituição e Justiça, a Senadora Ana Rita, Relatora 
do projeto, sugeriu que ela pudesse solicitar novamente 
o seu próprio parecer para verificar se, à luz da decisão 
tomada pelo Supremo Tribunal Federal, poderia acres-
centar algo para que, de pronto, seja o projeto pautado 
pelo Presidente Eunício Oliveira. Assim foi acordado 
inclusive no diálogo com o Líder Walter Pereira. Era 
só para complementar a informação e a disposição 
do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ, na 
direção de atender a proposição também de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente, Senador Suplicy, foi exatamente nessa linha 
que me respondeu o Presidente daquela comissão. 
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Ajustamos que, como 13 de maio é domingo, 
seria muito bom que, na semana que vem, nós votás-
semos a matéria para, de uma vez por todas, sairmos 
dessa pauta e garantirmos que cada universidade que 
assim entender... Ninguém é obrigado a usar a política 
de cotas, apenas a lei reconhece a política de cotas, e 
cada universidade usará o critério que entender mais 
adequado. 

Agradeço o complemento de V. Exª e o parecer 
da Senadora Ana Rita – é o mesmo parecer da Sena-
dora Serys Slhessarenko, que não está mais conosco 
porque fez outra opção –, que reconhece a importân-
cia da regulamentação definitiva dessa questão, que 
beneficia todos, não apenas os negros, mas os índios, 
os brancos e os pobres, principalmente estudantes das 
escolas públicas.

Sr. Presidente, como comentei neste pronuncia-
mento, eu pediria a V. Exª que considerasse a minha 
posição para a Copa do Mundo: eu não gostaria que 
vendessem bebida alcoólica nos estádios de futebol. 
Eu tenho experiência, ao longo dos meus mais de 60 
anos, do quanto o álcool faz mal. Para mim, é uma droga 
considerada lícita – há drogas ilícitas –, que sabemos 
o quanto prejudica a nossa gente, o nosso povo. Se 
lá na Europa decidiram que só poderiam vender cer-
veja inclusive que não contivesse álcool, por que não 
poderíamos pensar algo semelhante para o Brasil?

Era isso. 
Obrigado, 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, gostaria de trazer a esta Tribuna um tema 
muito importante que deve ser analisado e questionado 
por todos nós, tendo em vista que o Projeto de Lei da 
Câmara n° 10 de 2012, conhecido como Lei Geral da 
Copa será votado hoje em Plenário: a proibição do uso 
de bebidas alcoólicas nos estádios, durante os jogos 
da Copa do Mundo de 2014.

Recebi hoje um grupo de Procuradores de Justiça, 
representando o Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais dos Estados e da União, preocupados com a 
liberação de bebidas alcoólicas durantes os jogos de 
futebol e as consequências que esta liberação poderá 
acarretar para toda a sociedade.

Quero destacar alguns pontos principais, repas-
sados pelo Dr. José António Baeta de Melo Cançado 
Coordenador da Comissão Permanente de Adoção 
de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios de Futebol do CNPG:

1) Dados estatísticos oriundos do Judiciário e Se-
cretarias de Segurança Pública servem à constatação 
de que as ocorrências policiais foram reduzidas em 
mais de 75% após a proibição de bebidas alcoólicas 
nos estádios de futebol.

2) CBF e as Federações Estaduais de Futebol 
ainda ostentam, em suas resoluções e atos internos, 
proibição à venda de bebidas alcoólicas nos estádios 
de futebol.

3) Apesar da notícia divulgada no sentido de 
que a Presidência da República teria assumido com-
promisso com a FIFA para permitir a comercialização 
de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do 
Mundo e Copa das Confederações, tal documento não 
foi apresentado publicamente.

Os países que proibiram a bebida alcoólica mes-
mo durante a Copa do Mundo conjunta do Japão e da 
Coréia do Sul foram: Estados Unidos; Itália; Japão; 
Coréia do Sul e França.

E, a proibição se estendeu durante a Eurocopa 
nos países: Ucrânia e Polônia.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero comentar um fato que ocorreu hoje, 
pela manhã, nos corredores da Comissões Permanen-
tes do Senado Federal.

Um grupo de estudantes e membros do movimen-
to negro, ligados à rede de pré-vestibulares Educafro 
realizaram uma manifestação, acorrentados na porta 
da Comissão de Constituição e Justiça para cobrar a 
votação do Projeto de Lei 180/2008, que estabelece 
50 % de reserva de vagas nas universidades para 
estudantes oriundos de escolas públicas, sendo um 
porcentual para negros e indígenas de acordo com o 
percentual dessa população em cada Estado.

O projeto foi apresentado pela Deputada Nice 
Lobão em 1999 e encontra-se no Senado Federal, pa-
rado na CCJ, desde 2008 e pronta para pauta desde 
o início de novembro de 2011.

Durante a manifestação eu estava na Comissão 
de Assuntos Sociais e, posteriormente, fui cumprir al-
gumas agendas aqui no Senado.

Quando retornei para as comissões, os jovens 
ainda estavam lá e eu achei por bem dialogar com o 
Senador Eunicio Oliveira para saber a real situação 
para votarmos a matéria.

O Senador Eunicio foi transparente ao dizer:
“O STF já decidiu, agora é construir um enten-

dimento”.
Eu informei aos jovens. Eles entenderam a posi-

ção do presidente da CCJ e o funcionamento da casa 
e após uma pequena assembleia, seguida por orações 
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evangélicas, católicas e de matrizes africanas eles sa-
íram do senado federal em fila indiana e em silêncio.

Srªs e Srs. Senadores, mais do que o legítimo 
interesse dos movimentos estudantil e negro de ver a 
matéria aprovada, o sentimento destes jovens é de que 
nós no Congresso Nacional não estamos conseguindo 
responder aos anseios da sociedade e nem atender 
às demandas sociais.

As cotas, nos moldes do PLC 180/2008, existe 
no Brasil desde 2002, quando foram implementadas 
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Das 98 universidades, 70 já possuem algum mé-
todo de inclusão, ou seja, 71,4%. Um dado expressivo, 
que não podemos desconsiderar!

O PROUNI desde 2004 já adota as cotas, tam-
bém nos mesmos termos do PLC 180/2008.

São cerca de 440 mil jovens que ingressaram 
nas universidades públicas pelas cotas, se levarmos 
em consideração os jovens do Prouni que atingem 
cerca de 900 mil.

Eu reafirmo, sou totalmente favorável à postura 
do Judiciário em decidir temas sobre os quais o Con-
gresso não debateu de forma conclusiva.

Como nos casos das decisões, a respeito das cotas, 
da Bioética, do direito homoafetivo, da regulamentação do 
aviso prévio, da desaposentadoria, do piso dos professo-
res, da alta programada, do adicional de insalubridade, do 
direito de greve, da aposentadoria especial para pessoas 
com deficiência, da Ficha Limpa, da fidelidade partidária 
e do limite de vereadores, entre outras.

Não tenham dúvidas em relação a minha posição. 
Sou a favor das ações afirmativas, sou a favor das cotas, 
sou a favor da igualdade de direitos e oportunidades.

Por isso, eu entendo que a decisão do STF em 
relação a constitucionalidade das cotas para negros 
nas universidades dá um fôlego para a luta dos apo-
sentados, dos pensionistas dos idosos, das pessoas 
com deficiência, da mulheres, dos negros, dos brancos 
pobres, dos indígenas, dos ciganos, enfim, de todos 
os discriminados.

Vamos trabalhar para aprovar as cotas e referen-
dar a decisão do STF ainda no mês de maio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Peço a 

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

PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de me inscrever para fazer uma comunicação inadiá-
vel, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jorge Viana, V. Exª pede ins-

crição para fazer uma comunicação inadiável, em per-
muta com o Senador Mozarildo Cavalcanti, que falaria 
pela Liderança?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Não. S. 
Exª está inscrito pela Liderança. Peço a palavra para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª vai fazer um comunicado. Pois 
não, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de tudo, agradeço sobremaneira ao 
Senador Mozarildo, pois tenho de participar de uma 
audiência daqui a pouco.

Eu gostaria apenas de fazer um registro que 
engrandece esta Casa: a votação da PEC nº 123, de 
2011, a PEC da Música.

Tenho me reunido com artistas acreanos que se 
organizam em cooperativas e que tentam trabalhar. Essa 
iniciativa traz a assinatura do Deputado Otávio Leite, um 
lutador do PSDB do Rio de Janeiro; do hoje Ministro José 
Eduardo Cardozo, com quem vou me encontrar daqui a 
pouco; de José Múcio Monteiro, atual Ministro do Tribunal 
de Contas da União; de José Otávio Germano; de Ciro 
Gomes, nosso querido amigo; de Fernando Coruja; de 
Átila Lira; de Marcos Montes; de Zenaldo Coutinho; de 
Albano Franco; de Flávio Dino; de Rodrigo Rollemberg; 
de Nelson Trad; de Walter Pinheiro, nosso Líder; de Luiz 
Bittencourt. Esses Parlamentares de vários partidos apre-
sentaram essa PEC, que foi votada na Câmara e que, 
hoje, foi apreciada e votada na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Com essa votação na Comissão – agora, a Pro-
posta vem ao plenário, e o Presidente Eunício disse 
que trará essa matéria ainda hoje ao plenário –, o Brasil 
começa a fazer algo que vai ao fundo do coração do 
nosso patrimônio.

A música, lamentavelmente, no Brasil, hoje, por 
muitos segmentos, é vista como um negócio ruim para 
os artistas, para os que criam, para os compositores e 
também para o povo brasileiro, pois a sua comerciali-
zação levou à pirataria. Hoje, a pirataria tomou conta. 
Com esse projeto aprovado, estamos fazendo uma 
homenagem a essas figuras maravilhosas, aos nossos 
artistas, aos criadores. Ontem, esteve aqui conosco o 
Raimundo Fagner, um amigo pessoal. Houve uma au-
diência pública, em que a Senadora Ana Rita fez uma 
exposição muito importante. O relatório do Senador 
Eunício Oliveira, Presidente da Comissão, foi primoroso.

E, hoje, aqui, aproveitando esta comunicação inadi-
ável, eu queria registrar: a música deixa de ser um mau 
negócio no Brasil, deixa de ser um negócio da clandes-
tinidade, deixa de ser ruim para os artistas e para quem 
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a adora. A música, agora, chega perto de se transformar 
num verdadeiro valor cultural, num patrimônio do povo 
brasileiro, com esse ajuste que estamos fazendo.

O art. 150 da Constituição já estabelece um trata-
mento diferenciado para os livros, já apresenta um trata-
mento diferenciado para jornais, revistas, templos e, agora, 
também vai incorporar a produção dos nossos artistas 
e dos nossos compositores, que é a música. Com isso, 
certamente, os custos dos DVDs e dos CDs terão uma 
queda de mais de 20%. A música vendida na Internet, 
certamente, será mais barata 30% com essa desoneração.

Certamente, estamos aqui fazendo aquilo que 
atende aos interesses nacionais, especialmente por-
que estamos falando de cultura, e cultura não pode 
ser misturada com os negócios que estamos vendo 
a toda hora. O mercantilismo toma conta do mundo. 
Esse padrão de produção e de consumo precisa ser 
sustentável, precisa mudar. E acho que a criação do 
nosso povo, o patrimônio do nosso povo, hoje, alcan-
çou algo importante com o passo dado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Estou seguro de que essa matéria receberá o voto 
da grande maioria das Senadoras e dos Senadores 
brevemente no Senado.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador Jorge Viana...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Não lhe 
posso conceder o aparte. É uma comunicação inadiável.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Desculpe-me. É que me orientei pelo tempo marca-
do, de sete minutos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu fiz 
uma comunicação inadiável.

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

PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança do 
PTB, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia 3 
de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Imprensa. 
Eu não estava aqui no Senado, estava em viagem de 
trabalho no meu Estado e deixei de fazer, naquele dia, 
o registro do Dia Mundial da Imprensa. E eu fico muito 
preocupado ao fazer esse registro, com o que ouvimos 
ou lemos na imprensa a respeito de movimentos que 
visem, de alguma forma, cercear a livre expressão. 

A democracia se consolidou, Senador Moka, a 
partir da Constituição de 1988, quando tive a honra de 
ser membro constituinte, exatamente porque amarrou 
na Constituição, pelo menos em dois artigos. Primeiro, 
no art. 5º, que trata dos direitos fundamentais, inciso IV:

“Art. 5º

IV – é livre a manifestação de pensamento, sendo 
vedado o anonimato. “

Segundo, no art. 220, que diz claramente: 
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria-

ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.” 

E o §1º é muito claro: 
“§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 

constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação so-
cial, observado o disposto no art. 5º IV, V, X, XIII e XIV.”

Sr. Presidente, faço este registro porque realmen-
te acredito que temos políticos comprometidos com a 
qualidade da democracia e com a liberdade plena de 
defender o direito da livre expressão do pensamento, 
como é dito na própria Constituição, “sob qualquer 
forma”, desde que não haja o anonimato, como tam-
bém é previsto. 

Não poderia deixar de fazer este registro, hoje, 
acreditando, como acredito, Senador Benedito, que o 
pilar maior da democracia é justamente a liberdade de 
imprensa, a liberdade de expressão. E mais do que isso, 
gostaria de pedir a V. Exª também que transcreva um 
artigo publicado no Observatório da Imprensa, intitulado 
“Liberdade de expressão, a definição constitucional”, 
e também o “Relatório de Liberdade de Imprensa no 
Brasil de 2012”, produzido pela Abert. 

Mais uma vez, não podemos conceber e, aliás, é 
visível no mundo todo: onde não há democracia, não há 
liberdade de imprensa. Mas onde há liberdade de impren-
sa, não duram as ditaduras ou os regimes de exceção. 

Portanto, nós temos que propugnar para que a 
liberdade de imprensa seja defendida por todos; não 
temer a imprensa porque investiga, denuncia, aponta 
realmente os atos de corrupção contra o dinheiro pú-
blico; não achar que o mecanismo que se deve usar, 
segundo muitos dizem, quando a imprensa abusar do 
seu direito, é calar a imprensa. Não! A lei existe para di-
zer: os abusos cometidos pelos meios de comunicação 
têm, perfeitamente, dentro da lei, as formas de reparar, 
seja através de uma retificação, seja até através de 
um processo judicial por danos morais, materiais, etc.

Portanto, quero encerrar, dentro do meu tempo, 
pedindo, Senador Moka, a V. Exª, a transcrição 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 e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido, na forma regi-
mental.

Como orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

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

PMDB – MS) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC.) – Só para saber em que posição estou inscrito, 
para poder me orientar.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª é o quarto inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – O quarto inscrito. Eu estava vendo aqui, pela 
sequência de inscritos, deve ter havido permutas, en-
tão, naturalmente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço ao Senador Pedro Simon, com quem fiz a 
permuta na tarde de hoje – ele era o segundo orador 
inscrito; eu era o décimo.

Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, de falar sobre o 
Consecitrus e a crise na citricultura.

Volto à tribuna desta Casa, Senador Waldemir 
Moka, para tratar de um tema que acompanho de 
perto desde 2000: a crise na citricultura paulista. Nes-
ses anos, fiz vários alertas acerca dos malefícios que 
a concentração do setor produtor de suco de laranja 
provoca nos pequenos e médios produtores, bem como 
nos trabalhadores agrícolas e nas indústrias.

Meu objetivo sempre foi o de promover a saudável 
concorrência, impedir o movimento de concentração 
no setor e instar os órgãos do Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência a investigar as denúncias de 
formação de um cartel nesse seguimento econômico, 
para que investiguem bem as denúncias. Essa concen-Essa concen-
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tração, levada a cabo pelas indústrias, vem sendo res-
ponsável pela definição dos baixos preços de compra 
da fruta produzida pelos pequenos e médios produto-
res, e com isso tem lhes impingido grandes prejuízos.

Apesar dos meus esforços e dos órgãos de defesa 
da concorrência, os resultados não foram satisfatórios: 
a concentração e a verticalização intensificaram-se 
nos últimos anos.

Nesse quadro, avaliei que uma das formas de 
dirimir os conflitos e pacificar o setor citrícola seria a 
criação de um conselho arbitral, composto pelos pro-
dutores e as indústrias processadoras, que teria o obje-
tivo de definir as formas de comercialização da laranja 
e seus derivados, os preços de aquisição dos frutos, 
entre outras funções. Esse é o exemplo do que ocorre 
com o Consecana, no setor da cana-de-açúcar, e que 
tem sido recomendado pelo ex-Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, inclusi-
ve nas ocasiões em que, em audiências públicas aqui 
no Senado Federal e em diálogos em seu próprio ga-
binete, teve a oportunidade de se manifestar. Por isso, 
volto a frisar, é importante a criação do Consecitrus, 
desde que de forma a verdadeiramente representar 
todos os atores do setor da citricultura.

Esse também é o entendimento dos produtores 
e da indústria processadora de suco de laranja. Assim, 
em 25 de outubro de 2010, na Secretaria da Agricultura 
do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de 
Citricultores (Associtrus), a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), a Asso-
ciação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos 
(CitrusBR) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB( sela-
ram um compromisso para a criação da Consecitrus.

O texto final que selará a criação do Consecitrus 
deverá ser apreciado pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), órgão que já vem avaliando 
os processos de concentração econômica no setor da 
produção de suco de laranja há vários anos. A forma-
lização do Consecitrus atende a uma das exigências 
do Cade no processo que analisou para a aprovação 
da fusão das produtoras de suco de laranja Citrovita, 
do grupo Votorantim, e Citrosuco, do grupo Fisher, em 
dezembro do ano passado. Somente após a aprova-
ção do Cade, o Consecitrus deve começar a operar.

No entanto, surpreendentemente, após quase 
dois anos de negociações, a imprensa noticiou que a 
CitrusBR e a Sociedade Rural Brasileira assinaram, no 
último 18 de abril, o estatuto de formação do Conseci-
trus, excluindo dessa entidade a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado de São Paulo e a Associtrus.

Essa eliminação dos principais órgãos de repre-
sentação dos produtores de laranja do Estado de São 
Paulo, além de causar estranheza, causou-me apre-

ensão no que concerne à efetiva representatividade 
dos membros do Consecitrus. Senão, vejamos: a Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado de São 
Paulo (Faesp) representa 237 sindicatos rurais e 320 
extensões de base no Estado de São Paulo, ou seja, 
está presente em quase a totalidade dos Municípios 
paulistas, e a Associtrus é uma das mais tradicionais 
entidades de representação da citricultura paulista. 
Sendo assim, como aceitar que tais entidades não 
estejam entre os membros do Consecitrus?

Nos últimos dias, recebi manifestações da As-
socitrus, da Faesp e do Sindicato Rural de Ibitinga, 
afirmando que a minuta do estatuto do Consecitrus, 
Conselho dos Produtores de Laranja e das Indústrias 
de Suco de Laranja, assinada pela Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítricos e pela Sociedade 
Rural Brasileira, não foi discutida...

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Só terminar a frase.

Por todos os representantes dos produtores de 
laranja e que o documento não representa os produ-
tores de laranja.

Com muita honra.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Até para lhe aliviar um pouquinho, porque isso ocorre 
comigo também, com qualquer um de nós que está 
na tribuna isso costuma acontecer. Eu queria me as-
sociar à credibilidade do pronunciamento que V. Exª 
expõe hoje na tribuna, da citricultura em São Paulo, e 
por que não dizer, não só em São Paulo, mas eu diria 
a brasileira. Inclusive nós de Santa Catarina temos 
um peso extraordinário. Hoje, isso significa fortemen-
te também um equilíbrio com relação à exportação, 
porque na balança comercial do Brasil a citricultura é 
forte. E São Paulo, sem dúvida alguma, é um expoen-
te nesse caso. Eu sei que na Flórida, principalmente, 
nos Estados Unidos, há épocas, em alguns anos, em 
que a produção é extraordinária e, mesmo em seus 
contratos com o Brasil, nossa produção nacional sofre. 
Eu sei que existe não só a Associação de Produtores 
do Brasil, da citricultura, e a laranja é muito forte, mas 
existem também cooperativas que tratam desse tema 
e que precisamos até expandir. O Governo, o Ministério 
da Agricultura, todos nós poderíamos participar cada 
vez mais e melhorar a infraestrutura no recebimento, 
na estruturação e no armazenamento dessa fruticul-
tura, no campo da citricultura, que é importante, em 
São Paulo, como grande campeão de produção nesse 
setor – e por que não no Brasil inteiro?. É um adendo 
que faço a V. Exª e quero me solidarizar com o pro-
nunciamento que faz.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço muito, Senador Casildo Maldaner, pela for-
ma gentil com que permitiu que minha voz voltasse um 
pouco. Nos últimos dias, talvez eu tenha me excedido 
em aceitar fazer palestras. Houve dias em que fiz três 
por dia. Em dia de muito frio em São Paulo, a voz aca-
bou sumindo e ainda não a recuperei completamente. 
Agradeço também seu apoio à análise sobre a citri-
cultura brasileira que afeta São Paulo, Santa Catarina, 
Sergipe e tantos outros Estados do Brasil.

O expediente do Sindicato Rural de Ibitinga sin-
tetiza os argumentos, afirmando que tal documento 
não foi disponibilizado para análise e discussão pelos 
representantes do setor produtivo:

O documento contendo o Estatuto [da 
Consecitrus] não foi encaminhado para a As-
socitrus em momento algum, e chegou à Fa-
esp em vias de urgência em ser aprovado. 
Tal documento não foi disponibilizado para 
análise e discussão pelos representantes do 
setor produtivo com tempo hábil suficiente 
para seu estudo em profundidade. Embora 
este Sindicato tenha solicitado à Faesp cópia 
do documento ou mesmo que pudesse levar 
a especialistas para sua leitura e avaliação 
na sede da Federação, não obteve sucesso. 
A Faesp teve quinze (15) dias para analisar e 
reunir representantes da citricultura e decidir 
se assinaria ou não tal documento.

O Sindicato Rural de Ibitinga esteve pre-
sente à reunião na Faesp, realizada em março, 
da qual participaram outros presidentes de sin-
dicatos representantes da cadeia produtiva da 
laranja, para a leitura do estatuto de 23 páginas 
e, na qualidade de entidade representativa do 
interesse coletivo pela formação de um conse-
lho que realmente defenda o citricultor, discor-
dou da urgência desta assinatura, sem maior 
debate de seus termos e melhor avaliação dos 
pormenores por profissionais especializados.

Não poderíamos tomar a decisão de as-
sinar desta forma tão importante documento, 
que pretende direcionar os rumos do setor, em 
destaque, sua remuneração, pois há décadas 
sofrem com o processo de descapitalização e 
transferência de renda do elo produtor para os 
demais elos desta cadeia de produção. Deci-
são essa que estava sendo cobrada dos pre-
sidentes de sindicato após uma única leitura 
do documento numa tarde.

Tudo isso demonstra, no mínimo, falta de 
transparência e verdade, e aqui também se faz 
necessário alertar para o fato de a entidade 

que se coloca na assinatura do Consecitrus 
como representante dos produtores – Socie-
dade Rural Brasileira (SRB) – ter como mem-
bro associado à CitrusBr, que é justamente 
a entidade que representa as indústrias. Um 
conflito ético que, por si só, indica não ser 
esta entidade representativa dos interesses 
dos citricultores.

Isso posto, considero que o Consecitrus, da for-
ma como está constituído, além de não atender ao 
disposto pelo Cade no voto do Relator Carlos Ragazzo 
– no processo que analisou a fusão das produtoras de 
suco de laranja Citrovita, do grupo Votorantim, e Citro-
suco, do grupo Fisher, em dezembro do ano passado 
–, também não atende aos reclamos dos pequenos e 
médios produtores de laranja do Estado de São Paulo 
com relação à sua representação no órgão de formu-
lação da política para a cadeia produtiva da laranja.

Considero importante que o bom senso volte à 
mesa de negociação e o estatuto do Consecitrus possa 
ser reformulado no sentido de incluir a Faesp e a As-
socitrus, pois elas são as verdadeiras representantes 
das demandas dos pequenos e médios produtores de 
laranja do Estado de São Paulo. Aliás, só faz sentido a 
implementação de uma entidade como o Consecitrus 
se ela tiver representatividade.

Assim, Sr. Presidente, dada a relevância dessa 
manifestação, gostaria de mencionar que eu a estou 
encaminhando ao Presidente do Cade, Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica, hoje presidido pelo 
Sr. Olavo Chinaglia, interinamente.

Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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.) – Eu 
gostaria de solicitar minha inscrição no período de 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrita.

Concedo a palavra para uma comunicação inadi-
ável à Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, só pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – ... e literalmente 
pela ordem dos trabalhos, só para V. Exª, que está 
na condução, para que a gente faça uma espécie de 
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comunicado aos nossos pares. Em virtude daquele 
encaminhamento de ontem, o acerto com a oposição 
é de que nós faremos a votação no dia de hoje da Lei 
Geral da Copa. 

Então, portanto, aquela proposta inicial de quin-
ta-feira era para mediar aqui os entendimentos. Mas, 
durante a noite de ontem, tanto com os líderes da opo-
sição quanto com as lideranças da base do Governo 
e, particularmente, com nosso Líder Eduardo Braga, 
ficou acertado que nós votaremos a Lei Geral da Copa 
ainda na tarde desta quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo a informação do Líder 
Walter Pinheiro, particularmente, dizia que iríamos che-
gar a esse entendimento hoje, Senador Walter Pinheiro.

Com a palavra 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 e Srªs Senadoras.

Sr. Presidente, hoje pela manhã a Comissão de 
Constituição e Justiça votou e aprovou, com o voto con-
trário do Senador Eduardo Braga, que aqui está, o pro-
jeto de emenda constitucional que concede imunidade 
aos fonogramas e videogramas produzidos no Brasil 
e interpretados por cantores ou cantoras brasileiros.

Há poucos instantes, ouvimos um pronunciamento 
neste plenário do Senador Jorge Viana, aplaudindo a 
decisão da manhã e relatando aqui os benefícios que 
essa emenda constitucional poderá trazer não só para 
o Brasil, mas para a cultura brasileira e para a música.

Quero dizer que, no debate dessa matéria, pare-
ce-me que ficam todos os Senadores – como ficaram 
os Deputados Federais – a favor da PEC da Música, 
sendo que somente a bancada do Amazonas tem apre-
sentado manifestações críticas. Assim sendo, Senador 
Mozarildo, parece até que é uma proposta que todos 
os parlamentares apoiam, com exceção daqueles que 
representam o Estado do Amazonas. 

Primeiro, quero dizer que, obviamente, o reflexo 
primeiro dessa emenda constitucional será exatamente 
a subtração dos empregos desse segmento na Zona 
Franca de Manaus, porque em torno de 90% a 95% 
da produção de CDs e DVDs no Brasil estão concen-
trados na Zona Franca de Manaus. E lá estão porque, 
de acordo com a política não digo local, mas de acordo 
com a política nacional que estabeleceu a zona franca, 
foram atraídas pelos incentivos fiscais. Se aprovarmos 
essa emenda constitucional do jeito que está, ou seja, 
concedendo imunidade à produção de videogramas e 
fonogramas, obviamente a primeira providência será a 
transferência desse setor, dessas indústrias da Zona 
Franca de Manaus para a localidade mais próxima ao 

grande centro de consumo, obviamente para os Estados 
de São Paulo e do Rio do Janeiro. Essa é a medida.

Entretanto, eu gostaria de dizer, antes de con-
ceder o aparte... 

Não pode? Estou falando para uma comunicação 
inadiável. Desculpe-me, Senador Eduardo.

Entretanto, eu quero aqui dizer que obviamen-
te, assim como todas as bancadas, nós estamos a 
defender aqui os nossos interesses, os empregos na 
Zona Franca de Manaus. Além disso, Sr. Presidente, 
é necessário que todos nós possamos fazer a avalia-
ção do conteúdo da emenda constitucional e de tudo 
o que se diz por aí.

Primeiro, foi dito, redito e há a concordância de 
todos os segmentos, inclusive o dos artistas, que o 
peso dos tributos é insignificante. Hoje isso está com-
provado e ontem foi comprovado ainda mais com a 
manifestação de artistas e compositores. Eles mesmos 
levaram os números, em audiência pública realizada 
ontem, Senador Moka, mostrando o quanto custa, 
qual é o valor material desse produto e qual é o peso 
do tributo cobrado. 

Foi exposto a nós todos que uma unidade de CD 
estaria custando R$3,90. Nós sabemos que é muito 
menos. A maior parte das indústrias pratica em torno 
de R$1,80 a R$2,00, Senador Casildo. Mas digamos 
que seja R$3,90. Sobre esse produto é cobrado, no 
Estado de São Paulo, 12,5% de ICMS, o que dá em 
torno de R$0,48, que é o que vai deixar de ser cobrado 
caso a PEC seja aplicada, menos de R$0,50. Como é 
que alguém vem aqui e diz que esse projeto vai aca-
bar com a pirataria?

Se o produto custar, no mercado, R$20,00, me-
nos R$0,50, vamos ficar com um produto de R$19,50. 
Mas digamos que tudo isso chegue a uma economia de 
R$2,00, ou seja, de 10%, ou de R$4,00, 20%: o produto 
passará de R$20,00 para R$18,00, ou de R$20,00 para 
R$16,00. Ainda assim, Senador Moka, não concorre 
com o produto pirata, que custa menos de R$5,00 em 
qualquer esquina, em qualquer cidade, das grandes 
às pequenas. Menos de R$5,00 é o quanto custa um 
CD pirata. E, mais, levantamos a possibilidade de essa 
emenda colaborar ainda mais com a pirataria, porque 
se um segmento é imune tributariamente, para que a 
Receita Federal do Brasil vai fiscalizar? Não vai. Então, 
o ingresso de piratas poderá aumentar ainda mais. Isso, 
sem falar das questões que não estão claras na PEC.

Aqui, por exemplo, diz, Sr. Presidente, que estão 
imunes fonogramas e videogramas interpretados por 
cantores brasileiros, bem como os supostos materiais 
ou arquivos digitais que os contêm.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Estou concluindo e agradeço a V. Exª.

O que é o suporte material que contém a música? 
Hoje, além de um MP3, além de um iPod, que é para 
ouvir a música, é armazenador, um telefone celular. 
Então, será que essa PEC atingiria o iPod, fabricado 
fora do Brasil e isento tributariamente? Porque o iPod 
é para isso. Ele é fabricado para colocar a música. Ele 
estaria isento de tributo, imune a qualquer tipo de in-
cidência tributária?

Enfim, tem essas questões legais, mas, infeliz-
mente, o que permeou o debate não foi a razão, e sim 
a emoção, porque vale muito o pedido dos cantores: 
do Fagner, da Ivete Sangalo, de Bruno e Marrone, e 
daí para a frente.

Precisamos debater o conteúdo, porque nós tam-
bém queremos ajudar, e muito, a música brasileira.

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

PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin. 
Concedo a palavra, como orador inscrito, em 

permuta com Antonio Carlos Valadares, ao Senador 
Eduardo Braga. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nos-
sos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, demais telespectadores e usuários das redes 
sociais com o nosso Senado, gostaria de iniciar esta 
minha participação no dia de hoje agradecendo ao Se-
nador Antonio Carlos Valadares por me ter cedido este 
tempo para que pudéssemos usar da tribuna.

E refiro-me às palavras, ainda há pouco, da Se-
nadora Vanessa Grazziotin, sobre a votação e o de-
bate que aconteceu na Comissão de Constituição e 
Justiça, no dia de hoje, a respeito da PEC conhecida 
como PEC da Música. Efetivamente, é necessário um 
debate mais apurado; e nós teremos as instâncias, seja 
do Plenário, seja ainda a possibilidade das emendas, 
para que possamos aprofundar esse debate.

Mas é importante registrar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, que o Estado do Amazonas 
e a Zona Franca de Manaus não são contra a cultura 
brasileira e, muito menos, contra os artistas brasileiros, 
os músicos brasileiros, os compositores brasileiros. Ao 
contrário, a venda de CD e de DVD vem caindo dras-
ticamente no mercado brasileiro e mundial. O Brasil, 
que já foi o quinto maior produtor e o quinto mercado 
de CD e de DVD, do mundo, hoje é o décimo segundo 
mercado, Sr. Presidente. E ainda sabemos que essa é 
uma tecnologia de suporte, em cima de CD e de DVD, 
que está envelhecida e que está na fronteira da con-
vergência tecnológica para o comércio eletrônico, para 

a venda desse conteúdo artístico, de entretenimento, 
via Internet e que, portanto, precisa estar atualizado 
para essa questão da imunidade tributária, isenção 
tributária ou da renúncia fiscal, como queiram chamar. 

O próprio Ministério da Fazenda já manifestou 
a sua preocupação sobre esse tema, o próprio Minis-
tério da Indústria e Comércio já manifestou a preocu-
pação sobre o tema; e é importante também levar em 
consideração o que disse ainda há pouco a Senadora 
Vanessa: que estender essa imunidade tributária para 
suportes, independentemente da natureza do suporte, 
é, de repente, dar imunidade tributária, por exemplo, 
para iPod, iPhone, MP3, para todo tipo de suporte e de 
arquivo de música ou de DVD de conteúdo do artista 
brasileiro e do compositor brasileiro.

Portanto, é muito importante que compreendamos 
que há uma discussão um pouco emocional em torno 
desse tema, mas é preciso, nesta Casa, que é a Casa 
da Federação, da reflexão do pensamento nacional, 
que nós, sem paixões mas com racionalidade, com 
respeito à cultura brasileira, aos artistas brasileiros, 
encontrar um equilíbrio para avançar.

O Senado tem dado, Sr. Presidente, grandes 
exemplos e soluções para o Brasil exatamente em 
busca desses entendimentos. Foi o que aconteceu, 
por exemplo, no texto do Código Florestal que cons-
truímos aqui no Senado da República.

Por fim, Sr. Presidente, eu queria registrar que 
hoje houve um momento histórico no Estado do Ama-
zonas quando a Senhora Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, proferiu uma palestra – melhor dito, 
uma videoconferência – entre o Governador do Estado 
do Amazonas, o Vice-Governador do Estado do Ama-
zonas, o Prefeito de Manaus e autoridades do Estado 
do Amazonas, sobre o estado de calamidade pública 
que estamos vivendo diante da maior enchente dos 
últimos 112 anos na história do Estado do Amazonas.

Sr. Presidente, para o senhor ter uma ideia, eu, 
enquanto Governador do Estado do Amazonas, em 
2005, enfrentei a maior seca da história do nosso es-
tado. Em 2009, enfrentei a maior enchente da história 
do nosso estado, quando 67 mil famílias foram atin-
gidas. E a enchente que estamos enfrentando neste 
momento, no Amazonas, supera a de 2009.

Sr. Presidente, o risco é de termos, só na cidade 
de Manaus, mais de 16 mil famílias desabrigadas. É, 
sem nenhuma dúvida, um dos momentos mais difí-
ceis que o povo do Estado do Amazonas viveu e está 
vivendo nos últimos anos, comparável a 2009 e quem 
sabe pior.

Quem assistiu ontem à reportagem do Globo Re-
pórter, da TV Globo, que mostrou a seca do Nordeste 
e a enchente no Estado do Amazonas, viu a dor e o 
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sofrimento de um homem trabalhador, de mãos ca-
lejadas, que sofria vendo aquilo que ele levou a vida 
inteira para construir ser destruído pela natureza. Um 
homem, com as mãos calejadas, olhava para aquele 
seu pequeno rebanho de 80 cabeças de gado, vendo 
aquele seu pequeno rebanho morrer um a um, porque 
não tinha como encontrar uma alternativa, tendo de 
colocar a sua família para conviver com os porcos, os 
suínos, para garantir alimentos para seus filhos. Ali 
comiam, dormiam, viviam, compartilhando a dor e o 
sofrimento que o povo da nossa região está enfren-
tando neste momento.

Eu quero, portanto, registrar que essa videoconfe-
rência marca um momento histórico, pelo compromis-
so que o Governo Federal assumiu novamente com o 
Governo do Estado do Amazonas, com o povo ama-
zonense e com as instituições públicas de socorrer o 
nosso povo que está sofrido neste momento.

Tenho certeza de que o Senador Casildo Malda-
ner – e concederei o aparte a V. Exª - sabe muito bem 
do que estou dizendo, porque Santa Catarina também 
já viveu momentos muito difíceis com enchentes. Por-
tanto, ouço a voz de V. Exª.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB - SC) – 
Quero solidarizar-me com a exposição do pronuncia-
mento de V. Exª, principalmente nesta última parte, em 
relação ao drama das enchentes. Eu também assisti 
ao Globo Repórter e ficamos analisando aquilo que, 
na verdade, tocou o Brasil inteiro. Temos participado 
disso. Ao lado dessa solidariedade, eu queria enfatizar, 
nobre Líder do Governo nesta Casa, eminente Sena-
dor Eduardo Braga, a necessidade de avançarmos 
na questão da Defesa Civil no Brasil. V. Exª participou 
daquela comissão que realizamos no ano passado 
para reestruturar a Defesa Civil no Brasil. Precisamos 
descentralizar as atenções. Inclusive, quando aquela 
medida provisória veio da Câmara ao Senado, não 
houve tempo para acrescentarmos algumas mudan-
ças na retificação do Funcap, da Defesa Civil do Brasil, 
para que pudéssemos aplicar em prevenções, que é 
fundamental. É mais um dos dramas que, no Estado 
de V. Exª e na Amazônia como um todo, temos vivido 
nas últimas semanas. V. Exª é testemunha, até como 
Líder do Governo, de que a Casa Civil procurou fazer 
com que se apresente o novo marco regulatório da 
Defesa Civil no Brasil; que ele venha a esta Casa. Eu 
acho que isso é fundamental, Senador Eduardo Bra-
ga. Inclusive hoje, na Ordem do Dia, está uma medida 
provisória que vamos votar e em que estão embutidos 
recursos para a Defesa Civil, mas isso são recursos 
que vêm sempre depois de vários tempos, por medida 
provisória... Se pudermos remodelar e fazer com que 
a casa Civil nos mande esse novo marco regulatório, 

poderíamos descentralizar e aplicar em prevenção, 
para começar a minimizar, com mais segurança, es-
sas questões no Brasil. De qualquer forma, a nossa 
solidariedade a esse drama que o Estado de V. Exª e 
a Amazônia como um todo têm vivido. Há a seca em 
outros lugares também nos últimos tempos.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Agradeço a V. Exª, pedindo apenas ao nosso Pre-
sidente uma pequena tolerância, para que eu possa 
concluir o pronunciamento.

Sr. Presidente, chegará, amanhã, a Manaus, o 
Ministro da Integração, bem como o representante do 
Ministério da Saúde e representantes de todo o grupo 
de trabalho estabelecido pela Presidenta da República, 
para que imediatamente providências sejam tomadas.

Hoje mesmo foi depositado o valor de R$7 mi-
lhões na conta do Governo do Estado de Amazonas, 
para que sejam distribuídos cartões de R$400,00 para 
mais famílias que estão desabrigadas. Já foram dis-
tribuídos quase 30 mil cartões. Como disse, ainda há 
pouco, mais de 65 mil famílias já estão neste momento 
alcançadas por essa enchente, há um sofrimento na 
capital e no interior, um problema de acúmulo de lixo, 
Sr. Presidente, que é absolutamente inaceitável, nos 
igarapés da cidade de Manaus.

O Senador Casildo Maldaner, que visitou o Ama-
zonas recentemente, viu o trabalho que fizemos com 
o Prosamim e que ainda estamos fazendo, mas é la-
mentável dizer que a quantidade de lixo é algo inacre-
ditável. O lixo precisa ser removido de forma urgente.

Houve um compromisso do Governador, do Prefei-
to, e a Presidenta se colocou à disposição para ajudar, 
inclusive, financeiramente, para socorrer o nosso povo 
diante dos riscos de uma epidemia e de uma calamida-
de de saúde pública iminente no Estado do Amazonas.

No interior do Estado, Sr. Presidente, não é dife-
rente. O povo está vivendo em condições, efetivamente, 
de muita dor, de muito sofrimento.

Portanto, quero vir aqui, para agradecer a ação 
pronta, rápida, decidida da Presidenta Dilma, que já 
agiu na primeira fase da enchente e que, agora, dian-
te da robustez da segunda etapa do fenômeno da en-
chente deste ano, toma uma medida imediata, deter-
mina soluções e assume compromissos claros com o 
governador e com o prefeito.

Tive oportunidade de participar dessa videoconfe-
rência e de contribuir com as soluções que estão sendo 
apresentadas para o povo do Amazonas.

Vou voltar ao tema numa próxima oportunidade, 
Sr. Presidente, mas gostaria de deixar aqui registrado 
o meu agradecimento, mais uma vez, pela sensibili-
dade da Presidenta Dilma para com o povo sofrido do 
Estado do Amazonas. E quero aqui registrar o meu 
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agradecimento às autoridades do meu estado – ao 
governador, ao prefeito, ao vice-prefeito – pela pronta 
resposta que estão fazendo, a partir de agora, mobili-
zando, de verdade, o Estado, para socorrer as vítimas 
na capital, que estão lamentavelmente sofrendo muito 
e que podem ter o sofrimento aumentado, porque ain-
da haverá mais 35 dias, Sr. Presidente, de água nova 
chegando na cidade de Manaus. Isso é realmente algo 
que precisa de uma atenção e de um acompanhamento 
por parte do Senado.

Concluindo, quero dizer ao nosso Senador Casil-
do Maldaner do nosso compromisso em permanecer 
vigilante e atento à Casa Civil para que o novo marco 
da defesa civil venha para o Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

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

PMDB – MS) – Nossa solidariedade ao Senador Edu-
ardo Braga, à Senadora Vanessa Grazziotin, ao Se-
nador Alfredo Nascimento e à população do Estado 
do Amazonas.

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Waldemir 
Moka, tenho a satisfação de anunciar a presença aqui, 
no Senado Federal, dos representantes do Conselho 
Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público 
dos Estados, na pessoa do Procurador do Ministério 
Público de Minas Gerais, José Antônio Baêta de Melo 
Cançado, que vem acompanhar a votação hoje à tarde 
da Lei da Copa de 2014.

Esse é o registro que faço, Sr. Presidente, sau-
dando a presença dos Procuradores, especialmente 
do meu Estado do Rio Grande do Sul, que vão estar 
acompanhando a decisão importante desta Casa. 

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

PMDB – MS) – A Presidência registra e agradece a 
presença dos Procuradores.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, 
como orador inscrito. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, caros colegas, volto à tribuna para, 
desta feita, abordar um tema que considero de suma 
relevância em relação aos setores aeroportuários do 
Brasil. Inclusive, em função de um encontro que tivemos 
às 10 horas com o Ministro Bittencourt, da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil, quero também trazer aqui 
algumas considerações.

Quando levamos em conta as dimensões con-
tinentais de nosso País, torna-se inevitável enxergar 

no desenvolvimento de nossa aviação civil um vetor 
indispensável para a infraestrutura logística brasileira.

É fato que, hoje, nossa estrutura aeroportuária é 
acanhada, ficando aquém da demanda atual, e, certa-
mente, muito distante do cenário de crescimento que se 
apresenta. Temos motivos para acreditar, no entanto, 
que as iniciativas do Governo Federal apontam para 
um planejamento de médio e longo prazo, que dotará 
o País da estrutura exigida para nosso crescimento. 
Pelo menos, é o sentimento que denotei após a ex-
posição do Ministro durante o encontro de hoje. Pelo 
menos, é o que ficou claro para mim. Espero que isso 
venha a ocorrer.

Para tanto, é preciso um plano de investimentos 
amplo e integrado. De acordo com o Ministro Wagner 
Bittencourt, o Plano de Aviação Civil prevê uma am-
pliação na capacidade de transportes de passageiros, 
até 2014, dos atuais 155 milhões, para 305 milhões. 
Praticamente, o número de passageiros irá dobrar 
até 2014. É o planejamento, é a ideia que o Ministério 
expõe. Isso se dará por meio de ampliações e melho-
rias nos maiores aeroportos do País, aliado ao forta-
lecimento da aviação regional. E aí é que está uma 
questão bastante forte.

Atualmente, a Infraero administra 129 aeroportos 
no País, que atendem geograficamente a 79% da po-
pulação. A intenção da Secretaria é a de que, dentro 
do prazo estipulado, 94% da população encontrem, 
num raio de 100 quilómetros, um aeroporto com voos 
regulares. Esta é a ideia: passar dos 79% de pessoas 
que usam o transporte no Brasil, para chegar a 94% 
até 2014.

Os planos, sem dúvida, são ousados, mas base-
ados em estudos e forte planejamento integrado com 
Estados e Municípios. É preciso, no entanto, garantir 
a execução desses projetos e a disponibilidade dos 
recursos.

Tome-se o exemplo catarinense: nosso Estado, 
apesar de seu forte perfil exportador, de sua descen-
tralização econômica e demográfica, sem grandes 
concentrações populacionais, conta com uma rede 
precária, de apenas quatro aeroportos administrados 
pela Infraero – Florianópolis, Navegantes, Joinville e 
Forquilinha –, de um total de 22 terminais. Regiões 
importantes, como o oeste catarinense, ainda sofrem 
graves carências, tanto no transporte de passageiros 
como no de cargas.

Reconhecemos o bem-sucedido modelo de con-
cessão à iniciativa privada da administração aeropor-
tuária. O último leilão, relativo aos aeroportos de Gua-
rulhos, de Campinas e de Brasília, arrecadou R$24,5 
bilhões, que permitirão, além da modernização dos 
referidos terminais, recursos para investimentos em 
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outros aeroportos regionais – essa é a ideia, esse é o 
projeto do Governo Federal.

Solicitamos ao Ministro Wagner Bittencourt que 
estude a possibilidade de aplicação do modelo no Ae-
roporto Internacional de Florianópolis, como forma de 
viabilizar os recursos necessários para a melhoria da 
infraestrutura aeroportuária catarinense.

Com relação à movimentação operacional, o Ae-
roporto Internacional de Florianópolis apresenta volume 
superior, por exemplo, ao de Foz de Iguaçu. No acumu-
lado do ano de 2011, recebeu 49.097 aeronaves, que 
transportaram 3.122.035 passageiros, além de 3,29 mil 
toneladas de carga – essa foi a movimentação no ano 
passado do Aeroporto Internacional de Florianópolis, 
e esse dado mostra seu potencial.

Há mais de 17 anos, arrastam-se os planos e as 
promessas de melhorias, sem, no entanto, alcançarem 
bom termo. Contudo, o Ministro nos deu garantias de 
que, até 2014, haverá um novo terminal, novos sistemas 
de pistas e pátios, estacionamentos e acesso viário. 
Queremos acreditar nisso, Sr. Ministro, e estamos à dis-
posição para lutar, como for possível, pela consecução 
da meta, apesar de a história nos exigir um pouco de 
ceticismo, pois, afinal de contas, há quase duas dé-
cadas, as promessas e os projetos se arrastam, sem 
que se encontrem soluções concretas.

Não obstante a reforma do aeroporto da Capital, 
a opção pela concessão da administração à iniciativa 
privada continua válida. Trata-se de terminal de grande 
interesse econômico, principalmente por seu potencial 
de movimentação relacionado diretamente à vibrante 
atividade turística.

A intenção, nobres colegas, volto a afirmar, é ga-
rantir a expansão regional. No Plano de Aviação Civil, 
oito aeroportos regionais foram elencados para receber 
investimentos, entre os quais podemos citar Correia 
Pinto, que fica na Serra Catarinense; Jaguaruna, que 
fica no sul; Caçador, que fica na região norte; Videira, 
situado na região do vale do rio do Peixe; Concórdia; 
e Chapecó, na região oeste.

Também na fronteira, uma localização estratégica, 
há o aeroporto de São Miguel do Oeste. É uma região 
de fronteira com a Argentina, no campo geográfico de 
duas metrópoles: São Paulo e Buenos Aires. Inclusive, 
por se localizarem naquela região, as agroindústrias 
são muito fortes, sem dúvida alguma.

O Governo do Estado de Santa Catarina, que tam-
bém participou do encontro com o Ministro, na pessoa 
do Secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalchini, está 
fazendo sua parte, elaborando projetos e apresentando-
-se como parceiro, inclusive com contrapartidas finan-
ceiras, na execução das obras necessárias.

Aqui, no Congresso Nacional, nossa Bancada, 
composta pelos nossos colegas Luiz Henrique da 
Silveira e Paulo Bauer e por 16 Deputados Federais, 
representada pelo Fórum Parlamentar Catarinense, 
também tem participado dessa caminhada.

Para finalizar, Sr. Presidente – parto para a con-
clusão –, quero dizer que, juntos, conseguiremos o 
fortalecimento de nossa infraestrutura aeroportuária, 
o que, aliado ao desenvolvimento de ferrovias, de ro-
dovias e de portos, dotará nosso País das condições 
essenciais ao desenvolvimento econômico e social 
que todos desejamos.

Sr. Presidente, trago essas considerações por 
julgá-las de suma importância para conseguirmos 
avançar principalmente na questão aeroportuária, que 
é fundamental na descentralização e na mobilidade. 
Sem dúvida alguma, isso vai fazer com que haja mais 
dinamismo nesse campo da infraestrutura. Cada vez, 
avança-se mais nesse sentido.

Então, as concessões, incluindo a do Aeroporto 
Internacional de Florianópolis, estão entre as solici-
tações que fizemos ao Ministro da Aviação. Pedimos 
também o fortalecimento dos aeroportos regionais, o 
que vale não só para o meu Estado, Santa Catarina, 
mas para o Brasil inteiro.

São as considerações que trago aqui, Sr. Presi-
dente e nobres colegas.

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

PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, 
ao 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, boa parte 
do mundo, hoje, vive o desafio da destinação adequa-
da e sustentável dos seus resíduos sólidos e líquidos. 
No Brasil, não é diferente. A Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe) divulgou dados recentes, mostrando que o 
crescimento econômico do Brasil levou ao aumento 
do consumo com consequente aumento na produção 
de lixo.

Em 2011, foram 62 milhões de toneladas de lixo. 
Um crescimento de 1,8 ponto percentual a mais que 
2010. Essa mesma pesquisa mostrou que diariamen-
te cada brasileiro produziu 223 gramas de lixo no ano 
passado. Desse total, 10% não foram coletados, o equi-
valente a 6,2 milhões de toneladas literalmente joga-
dos ao vento, nos bueiros ou nos nossos mananciais. 
Um dado ainda mais preocupante é o de que quase 
a metade desse montante, 42% do lixo coletado, não 
tem destinação adequada, mantendo-se os mesmos 
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percentuais de 2010. Ainda de acordo com a Abrelpe, 
as regiões Sudeste e Nordeste são as que mais produ-
zem lixo no Brasil. O Sudeste é o que dá melhor des-
tinação aos resíduos, enquanto que o Centro-Oeste, 
a pior destinação.

O IBGE divulgou, em 2010, dados da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB), que mostra-
vam que dos 5.564 Municípios brasileiros, apenas 994 
faziam coleta seletiva do seu lixo em 2008, ou apenas 
17,86% do total. Embora seja um percentual pequeno, 
se comparado com os dados da mesma pesquisa, em 
2000, quando apenas 451 Municípios faziam a coleta 
seletiva, já podemos considerar um grande avanço. Na 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), de 
2008, a região Sul foi a que mais apresentou Municípios 
que faziam coleta seletiva: 454; a região Sudeste não 
ficou longe: 408 Municípios; enquanto que o Nordeste 
contabilizou apenas 80 Municípios, e o Centro-Oeste, 
31 Municípios. Em último lugar, ficou a região Norte, 
com 21 Municípios que realizam a coleta seletiva.

No que se refere à destinação dos resíduos líqui-
dos, ou esgotos, o Atlas de Saneamento, de 2011, do 
IBGE, que também se baseia nos dados da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (PNSB), de 2008, 
mostra que a rede de coleta de esgoto melhorou em 
áreas urbanas, nos últimos 10 anos, sobretudo onde 
aumentou a população nos grandes centros urbanos, 
onde há litoral, nas áreas de influência imediata das 
capitais e em cidades de médio porte. Porém, nas 
demais áreas, houve baixos registros de melhorias e 
ampliações no sistema.

Em se tratando do Rio Grande do Norte, meu 
Estado, aquele documento do IBGE mostra que ape-
nas 17% dos domicílios estão ligados à rede geral de 
esgotos; 35% dos Municípios contam com serviço de 
coleta de lixo, mas não integralmente; e 80% das ci-
dades ainda depositam o lixo a céu aberto, colocan-
do o Estado do Rio Grande do Norte num patamar de 
distância com os seus vizinhos Ceará, que tem 70%, 
e Paraíba, que tem 73%. Mas o governo do Estado 
tem como meta atingir 80% do esgotamento sanitário 
até 2014 e buscar solução do passivo nessa área de 
infraestrutura, sobretudo com o apoio dos programas 
governamentais, como o PAC 2, do Governo Federal.

Quanto à destinação dos resíduos sólidos, des-
de 2010, nosso País tem um marco regulatório nessa 
área com a sanção da Lei nº 12.305, que institui a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNSB), que, entre 
outras coisas, distingue aquilo que é lixo reciclável do 
que é rejeito. A nova lei, que substitui a Lei nº 9.605, 
de 1998, estabelece dispositivos legais para todo tipo 
de resíduo, seja ele doméstico, industrial, oriundo da 

construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapo-
res mercuriais, agrosilvopastoril, lixo hospitalar etc..

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabele-
ce também que os Estados e os Municípios brasileiros 
têm até agosto deste ano para entregar ao Ministério 
do Meio Ambiente um plano que dê destino correto 
ao lixo sólido, com o objetivo claro de acabar com os 
lixões, sobretudo nos grandes centros urbanos, nas 
grandes cidades – aqui, chamo a atenção para o fato 
de que, sendo o prazo até agosto, os gestores muni-
cipais têm pouco mais de dois meses para promover 
a entrega desse plano que dá destino aos resíduos 
sólidos ao Ministério do Meio Ambiente. 

Os lixões são a pior forma de destinação dos 
nossos resíduos sólidos porque, simplesmente, aquilo 
que descartamos é abandonado em um terreno sem 
separação, coleta, reciclagem ou qualquer outro tipo 
de medida que não polua o meio ambiente ou que 
não ofereça riscos para a saúde dos seres humanos.

Portanto, Srs. Senadores, estamos diante de um 
desafio, cuja responsabilidade deve ser compartilhada 
em âmbito municipal, estadual e federal, sem desprezar-
mos também a iniciativa privada e a sociedade em geral. 
Todos temos responsabilidades pelo lixo que produzimos. 
O consumo consciente, o reaproveitamento e a coleta 
seletiva é algo que começa dentro de nossas casas.

Faço, portanto, um apelo aos gestores municipais 
para que fiquem atentos aos prazos e se articulem poli-
ticamente; que atuem através dos seus órgãos ambien-
tais e construam suas políticas públicas de resíduos 
sólidos de maneira integrada e complementar à política 
nacional vigente. O lixo no nosso País não pode mais 
ser visto como algo que passa ao largo da produção. 
Muito pelo contrário. O lixo pode e deve gerar empre-
go, gerar sustentabilidade, consciência ambiental e, 
sobretudo, reaproveitamento de materiais e produtos. 

Sr. Presidente, aproveitando esses últimos minu-
tos que me são permitidos, quero registrar que, hoje, 
pela manhã, recebi no meu gabinete uma comissão 
de promotores, procuradores que estão preocupados 
com a Lei Geral da Copa, com relação à liberação da 
comercialização e o uso de bebidas alcoólicas nos 
estádios durante o período da Copa.

Quero aqui, desta tribuna, externar o meu posi-
cionamento favorável e me solidarizar com a preocupa-
ção desta comissão. Acho realmente que seria e que 
será um retrocesso. Não podemos retroceder no que 
foi considerado avanço. A exemplo de países do mun-
do inteiro que não permitem o uso de bebida alcoóli-
ca nos seus estádios, o Brasil também deve ponderar 
na hora de apreciar a Lei Geral da Copa nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, ao Senador Cyro Miranda.

Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de me inscrever para falar em nome da Lideran-
ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do 
PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Presidente. E também gostaria de pedir para 
colocar em pauta o PLC nº 80. Houve um pedido de 
votação de urgência, e os líderes já assinaram. V. Exª, 
se possível, poderia fazer a leitura, para que possamos 
iniciar a tramitação e encerrar, aqui no Senado, a tra-
mitação do PLC nº 80, que trata da regularização do 
preço do leite, que os laticínios pagam para os nossos 
produtores rurais.

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

PMDB – MS) – Oportunamente, faremos a leitura an-
tes da Ordem do Dia. E, durante a Ordem do Dia, se 
as lideranças entenderem, a matéria será votada.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, estou inscrito no lugar da 
Senadora Lídice da Mata, nossa Líder, que me auto-
rizou a falar em nome dela. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Por permuta com a Senadora Lídice 
da Mata, V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado.

Sr. Presidente Waldemir Moka, Srªs e Srs. Sena-
dores, TV Senado, Rádio Senado, tenho me posicio-
nado com extrema desconfiança em relação a todas 
as medidas que envolvem a realização da Copa do 
Mundo no Brasil.

Tentaram aprovar o uso do FGTS para construir 
obras de infraestrutura nas cidades-sedes em duas 
oportunidades, mas ainda bem que a Presidente Dilma 
vetou. O Congresso aprovou o Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC), um intruso na Medida Provisória 
nº 527, com o intuito de agilizar as obras da Copa do 
Mundo de 2014.

Lamentavelmente, ainda vejo o fantasma do Pan-
-americano nessa história toda, porque, com o atraso 
das obras, tudo indica que haverá uma tremenda farra 
com o dinheiro do contribuinte. Agora, mais uma vez, 

tudo indica que vão aprovar a Lei Geral da Copa com 
o rolo compressor de sempre, e a subserviência tem 
marcado a atuação deste Plenário nos projetos de in-
teresse do Governo.

É lamentável, Sr. Presidente, que o Brasil, um 
país que pretende se firmar no contexto mundial como 
nação emergente em busca do caminho do desenvol-
vimento sustentável, ainda não tenha conseguido se 
livrar do complexo de vira-latas, imortalizado pelo sau-
doso Nelson Rodrigues. Vale reavivar que a expressão 
criada por esse nobre dramaturgo e escritor brasileiro 
originalmente se referia ao trauma sofrido pelos bra-
sileiros em 1950, quando a Seleção Brasileira foi der-
rotada pelo Uruguai no final da Copa do Mundo, em 
pleno Maracanã.

Para Nelson, o Brasil só teria se recuperado do 
choque, ao menos no campo futebolístico, em 1958, 
quando ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. 
Mas, para ele, esse sentimento de inferioridade não se 
limitava ao futebol. Nas suas próprias palavras:

Por complexo de ‘vira-lata’ entendo eu 
a inferioridade em que o brasileiro se coloca, 
voluntariamente, em face do resto do mundo...

O brasileiro é um Narciso às avessas, que 
cospe na própria imagem. Eis a verdade: não 
encontramos pretextos pessoais ou histórico 
para a autoestima.

Não dá, Srªs e Srs. Senadores, para ficarmos 
abaixados diante das exigências da Fifa!

Como é que o Brasil luta ao longo de anos con-
tra o consumo de álcool nos estádios e topa dar um 
jeitinho para quebrar o galho da Fifa? Como é que um 
país que tem firmado a jurisprudência do “dolo even-
tual” quando um condutor alcoolizado provoca um aci-
dente pode ignorar o papel, pode ignorar o potencial 
ofensivo de se permitir a venda de bebidas alcoólicas 
nos eventos da Copa?

Isso é brincadeira. É jogar no chão todas as vigas 
que temos tentado erguer contra o consumo de álcool 
em estádios e nas estradas. E o que é pior nessa his-
tória toda: a Lei Geral da Copa livra a Fifa de qualquer 
responsabilidade legal em relação aos incidentes e 
acidentes que porventura ocorrerem durante os jogos. 

O raciocino é bastante simples, Srªs e Srs. Se-
nadores: a Fifa nos obriga a armar uma bomba-relógio 
com a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante 
os jogos da Copa e diz: “Olha, se explodir, não tenho 
nada a ver com isso. O problema é dos brasileiros!”.

Francamente, um país que se curva dessa forma 
aos mandamentos da Fifa não merece respeito diante 
da comunidade internacional.
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Srªs e Srs. Senadores, o amadurecimento político 
de uma nação se dá pela forma como os Poderes da 
República respeitam os estatutos legais. O Congres-
so, como representante do povo e dos Estados Fede-
rados, não pode compactuar com atitudes que ferem 
dispositivos legais. Se agirmos dessa forma, faremos 
um desserviço à democracia e ao Estado democráti-
co de direito

Mas, Sr. Presidente, nosso desejo, além de pro-
testar contra a venda de bebidas alcoólicas nos está-
dios durante os eventos da Copa do Mundo, é oferecer 
emendas para aprimorar o texto e preservar estatutos 
legais que fazem parte da sustentação do arcabouço 
jurídico brasileiro.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
V. Exª me permite um aparte, Senador Cyro Miranda? 
Se eu puder participar...

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Pois não, Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Eu queria, aliando-me ao pronunciamento e à pre-
ocupação de V. Exª... Eu não conheço, dizem que foi 
feito um trato. Quer dizer, isso já faz parte, quando se 
realizam Copas do Mundo nos respectivos países, sói 
acontecer isso e aquilo, etc. Para nós no Brasil... Eu 
pelo menos não sabia das exigências para realizar 
em 2014 a Copa no País, que estão em toda essa Lei 
Geral que precisamos aprovar e que estão na pauta 
para serem discutidas e aprovadas. Algumas delas co-
meçam a surpreender. Eu fico também nesta: “Puxa, 
mas tudo isso?”. Não sei qual é a distância ao redor 
dos estádios onde acontecem os jogos, não sei se 
1km, 2km, 3km, 4km... O Brasil perde sua autonomia 
em relação ao que se pode vender em um carrinho de 
mão, pipoca, churros, qualquer coisa... Ele não terá 
autonomia. Quem vai decidir quem pode e quem não 
pode é a Fifa. Até com relação a hospitais. Com tudo 
isso, o Brasil perde, de certo modo, sua independência. 
Parece que o território não é mais brasileiro. Começam 
a surgir coisas... Eu acho que esta reflexão nós preci-
samos fazer até para que a população... Como vamos 
inculcar na cabeça das pessoas que nós vamos ter de 
abrir mão desse direito, dessa primazia, que nós não 
temos mais autonomia nesses dias, que vamos abrir 
mão da independência. Essa é também a preocupa-
ção de V. Exª. Eu até me recordo de um adágio que 
diz: se alguém muito se agacha algo aparece. Pode 
surgir isso, fica uma coisa meio... Ao se acocorar de-
mais, perde-se o princípio da independência, não sei 
até onde. Pelo menos quero manifestar a minha pre-
ocupação ao pronunciamento que V. Exª externa na 
tarde hoje, Senador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. V. Exª tem 
razão. Na última audiência pública, ficou patente que 
o Brasil não assumiu nenhum compromisso em rela-
ção à bebida alcoólica. Mas existe, sim, algo forçando 
uma posição. 

A atual redaçao do art. 27 da Lei Geral da Copa 
contraria fortemente as disposições de um dos maiores 
diplomas legais brasileiros, o Código de Defesa do Con-
sumidor. Por isso, consideramos necessária a correção 
da redação para que os critérios para cancelamento, 
devolução e reembolso de ingressos, assim como 
para alocação, realocação, marcação, remarcação e 
cancelamento de assentos nos locais dos eventos das 
competições sigam, no que couber, tanto o Código de 
Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Torcedor. 

Nesse mesmo sentido, apresentei, também, 
emenda modificativa ao art. 26, que altera a expres-
são “poderão celebrar” para “celebrarão” para dar força 
ao texto e, de fato, obrigar a Fifa a celebrar os acordos 
previstos. As pessoas deficientes merecem ter direitos 
garantidos nas competições que abrilhantarão nosso 
País a partir do ano que vem.

Creio, Srªs e Srs. Senadores, que, nos arts. 37 
a 47 há um assunto extravagante ao propósito inicial 
da Lei Geral da Copa: a concessão de prémio e de 
auxílio especial mensal aos jogadores das seleçoes 
campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970. Esses ar-
tigos são incorporações ao projeto de lei de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a mesma matéria. 

Entendo que, no texto do PLC em análise, já há 
muitos pontos cuja discussão deve ser aprofundada. 
Mesmo meritórios, os dispositivos cuja supressão 
proponho devem ter discussão própria, separada das 
questões relativas às competições, o que se fará quan-
do da apreciação do PL n° 7.377, de 2010, na Câmara 
dos Deputados.

Ademais, acredito que os dispositivos contrariam 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar ação gover-
namental que acarreta aumento da despesa sem esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

São essas as considerações que desejava fazer 
em relação à Lei Geral da Copa.

Reafirmo, antes de encerrar, meu repúdio à ven-
da de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa 
do Mundo. Isso macula a imagem do Brasil e perpetua 
a velha pecha do jeitinho brasileiro e do complexo de 
vira-latas.

Por oportuno, não poderia deixar de elogiar a 
Senadora Ana Amélia pelo trabalho realizado como 
Relatora.
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Por fim, meu muito obrigado. Espero que as emen-
das sejam acatadas.

Obrigado, Sr.Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o 
Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes de conceder a palavra, pela Li-
derança do PDT, ao Senador Acir Gurgacz, há expe-
dientes sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado 
Roberto Britto como membro suplente, em substitui-
ção ao Deputado Jerônimo Goergen, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 565, de 2012, conforme Ofício nº 271, 
de 2012, da Liderança do Partido Progressista (PP), 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

 
Of. nº 271

Brasília, 9 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roberto 

Britto (PP/BA) como Suplente para integrar a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 565, 
de 24 de abril de 2012, em substituição ao Deputado 
Jerônimo Goergen (PP/RS).

Atenciosamente, - Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ainda, a pedido de V. Exª, requerimento:

Requeiro, nos termos regimentais, urgência para 
a apreciação do PLC, Projeto de Lei da Câmara nº 80, 
de 2011, de autoria do Deputado Reginaldo Lopes, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de 
beneficiamento e comércio de laticínios informarem 

ao produtor de leite o valor pago pelo produto até o 
dia 25 de cada mês.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO N° 404, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, urgência para 
apreciação do PLC - Projeto de Lei da Câmara, n° 80 
de 2011 de autoria do Deputado Reginaldo Lopes, que

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de 
beneficiamento e comércio de laticínios informarem ao 
produtor de leite o valor pago pelo produto até o dia 
25 (vinte e cinco) de cada mês.”

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esse é o requerimento de urgência.

Havendo acordo de lideranças, nós o votaremos 
durante a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação e será encaminhado à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 406, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com 

o art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, licença dos trabalhos da Casa no dia 14 de maio 
de 2012, com ônus para a Casa, para desempenho de 
missão de representação na cidade do Rio de Janei-
ro – RJ, oportunidade em que estarei participando de 
diligências da CPI do Tráfico de Pessoas, criada pelo 
Requerimento nº 226, de 2011.

Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2012. – Sena-

dor Paulo Davim.

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

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 e pessoas que nos acompanham 
pela TV Senado e pela Rádio Senado, o PLC 80 é da 
maior importância para os agricultores do Estado de 
Rondônia, para os produtores de leite. Aliás, não só 
de Rondônia, mas de todo o País. 

Hoje há um problema sério no nosso Estado: o 
preço do leite, o que o nosso produtor recebe pela venda 
do seu produto. Ele entrega o leite e não sabe quanto vai 
receber pelo produto que está entregando. Esse projeto 
organiza isto, faz com que os laticínios possam dar o 
preço do leite para que o produtor possa saber quanto 
vai receber pelo seu produto, pelo seu trabalho, mesmo 
que nos próximos 30 ou 45 dias. Pelo menos, ele vai 
saber qual é o valor que ele receberá pelo seu produto. 

É um pedido antigo dos produtores de leite que 
nós estamos atendendo através do PLC nº 80, que 
já foi votado na Câmara dos Deputados, passou nas 
Comissões aqui do Senado e que, agora, vem para o 
plenário, onde, em regime de urgência, nós deveremos 
iniciar a votação no dia de hoje.

Sr. Presidente, a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado aprovou, hoje pela manhã, uma comis-
são de Senadores para discutir junto à Presidência da Re-
pública e também com os Deputados Federais uma saída 
política para o impasse sobre o Código Florestal Brasileiro.

A proposta é que possamos dialogar com a Câ-
mara dos Deputados, com a Casa Civil da Presidência 
da República, também com a nossa Ministra do Meio 
Ambiente, com o Ministro da Agricultura, com o Ministro 
do Desenvolvimento Agrário ou com a própria Presiden-
ta Dilma Rousseff, se for necessário, para encaminhar 
a melhor alternativa para a sanção do texto final do 
Código Florestal, aprovado pelo Congresso Nacional.

De qualquer modo, apresento hoje neste plená-
rio alguns pontos de vista que considero importantes 
para o início de conversa

Durante todo o debate do Código Florestal no 
Senado, a Comissão de Agricultura firmou posição 
no sentido de garantir condições para, por um lado, 
promover o desenvolvimento sustentável e, por outro, 
mostrar adesão consistente à proteção ambiental, que 
de fato é uma preocupação presente na pauta do agro-
negócio brasileiro e de todos os setores ambientais. 
Conseguimos quebrar o cabo de força que existia en-
tre ambientalistas e produtores e produzimos um tex-
to equilibrado, bom para o Brasil e para os brasileiros. 
Tanto é que o texto final foi aprovado nesta Casa por 
maioria absoluta e 90% desse texto foi também apro-
vado pela Câmara dos Deputados no último dia 25. 

O texto do Congresso Nacional chegou ontem à 
Casa Civil e tem prazo de 15 dias úteis para ser ava-
liado pela Presidenta. Nesse sentido, esperamos a 
sanção integral do Código Florestal pela Presidenta 
Dilma Rousseff, respeitando a decisão das duas Casas 
legislativas. Reconheço a prerrogativa presidencial de 
vetar ou sancionar total ou parcialmente o texto, en-
tretanto, em nome da autonomia e da independência 
dos Poderes, bem como para que tenhamos segurança 
jurídica no campo, defendo neste momento a sanção 
do texto encaminhado à Casa Civil. 

Eu entendo que, depois de tanto trabalho feito na 
Câmara dos Deputados, com um projeto de lei que se 
iniciou, Presidente Moka, com o Deputado Sérgio Car-
valho, do nosso Estado de Rondônia, que foi votado 
na Câmara dos Deputados, amplamente debatido e 
discutido aqui, no Senado Federal, e que voltou para 
a Câmara – nós o mudamos aqui, no Senado; foi legí-
tima a mudança que nós fizemos. A Câmara o mudou; 
também é legítima a mudança que a Câmara fez –, nós 
não podemos trazer agora entre a Câmara e o Senado 
esse cabo de força. Nós queremos um Código Flores-
tal que atenda à população brasileira, não aquele que 
tenha sido feito pela Câmara ou aquele que tenha sido 
feito pelo Senado, mas aquele Código Florestal que 
tenha sido feito pelo Congresso Nacional. 

Entendo que é importante que haja essa sanção e 
que nós possamos continuar contribuindo com a Presi-
denta e com os ministros para, mesmo se houver veto, 
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que seja veto pequeno, cirúrgico e, assim, termos uma 
medida provisória que venha substituir alguns pontos, 
a fim de que nós tenhamos o Código Florestal brasi-
leiro feito pelo Congresso Nacional.

Defendo também a tramitação em regime de 
urgência do PLS nº 123, de 2012, apresentado pelos 
Senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, que dispõe 
sobre as áreas consolidadas em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs) e em áreas de Reserva Le-
gal. Ainda, de forma complementar, se necessário, a 
edição de medida provisória que possa regulamentar 
a proteção, utilização e recuperação de Áreas de Pro-
teção Permanente. 

O que não podemos é ficar nessa situação de in-
segurança jurídica, que prejudica a todos. Precisamos de 
uma legislação que garanta condições para quem produz 
alimento e protege o meio ambiente com inclusão social.

Entendo, Sr. Presidente, que o debate do Códi-
go Florestal não termina com a aprovação e também 
não terminará com a sanção da nossa Presidenta. O 
Código Florestal deverá sempre estar-se adaptando à 
realidade do nosso País, à realidade das nossas regi-
ões. Novos projetos já estão em debate; uma reforma 
do Código Florestal, que ainda não foi aprovado, já 
existe. Portanto, é normal, é pertinente esse debate, 
e isso vai continuar. Nós precisamos sempre estar 
aperfeiçoando-o para que venha sempre beneficiar 
toda a população brasileira.

Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo 

que V. Exª me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra, como oradora ins-
crita, à Senadora Angela Portela.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente...

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

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem.) – Eu queria fazer uma comunicação inadiável 
de interesse partidário.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Angela Portela, permita-me, 
sobre a mesa... 

A Presidência designa o Deputado Pedro Novais, 
como membro titular, em substituição ao Deputado 
Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 567, 
de 2012, conforme Ofício nº 459, de 2012, da Lide-

rança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
– PMDB, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of/GAB/I/nº 459

Brasília, 09 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, indico a Vossa Excelência 

o nome do Deputado Pedro Novais para integrar, 
na qualidade de Titular, a Comissão Especial, des-
tinada a apreciar á Medida Provisória nº 567, de 
3 de maio de 2012, em substituição ao Deputado 
Marcelo Castro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e elevada consideração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do 
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ainda, a Presidência designa os De-
putados Félix Mendonça Júnior e Weverton Rocha 
como membros titular e suplente, em substituição 
aos Deputados André Figueiredo e Ângelo Agnolin, 
respectivamente, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
567, de 2012, conforme Ofício nº 203, de 2012, da 
Liderança do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 203/2012 Lid PDT

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico o nome dos 
Deputados Félix Mendonça Júnior (PDT – BA) e We-
verton Rocha (PDT – MA), como membros titular e 
suplente, respectivamente, para compor a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 567/2012, em substituição ao meu nome e do 
Deputado Ângelo Agnolin (PDT – TO).

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ainda sobre a mesa, a Presidência 
designa o Deputado Audifax, como membro titular, em 
substituição à Deputada Sandra Rosado, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medi-
da Provisória nº 567, de 2012, conforme Ofício nº 65, 
de 2012, da Liderança do Partido Socialista Brasileiro 
– PSB, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:
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Of.B/nº 65/12

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Audifax (PSB – ES), como titular, da Me-
dida Provisória nº 567, de 2012, que “Altera o art. 12 
da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que esta-
belece regras para a desindexação da economia, e 
dá outras providências”, em substituição a Deputada 
Sandra Rosado.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como oradora ins-
crita, à Senadora Angela Portela. 

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, a sociedade brasileira está na 
expectativa de que esta Casa de Leis aprove, o mais 
rapidamente possível, o Plano Nacional de Educação 
para o decênio 2011 – 2020, que já deveria estar em 
vigor desde o ano passado. 

O projeto de lei do Executivo chegou ao Congres-
so Nacional em fins de 2010. Já chegamos em maio 
de 2012 e, até agora, por conta do atraso na sua tra-
mitação na Câmara dos Deputados, não temos, ainda, 
um plano nacional de educação com diretrizes, metas 
e estratégias para a educação brasileira.

Enquanto isso, no seio da sociedade, educadores, 
estudantes e pais esperam a conclusão do trabalho de 
elaboração, iniciado há mais de três anos, a partir da 
fase municipal da Conferência Nacional de Educação, 
encerrada em 2010 aqui em Brasília.

Desse processo, participaram mais de um milhão 
de cidadãos e cidadãs, que discutiram a realidade, as 
metas e as estratégias em relação ao projeto de edu-
cação do País. Assim, a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio – as três etapas em que 
se organiza nossa educação básica, que se tornará 
obrigatória dos quatro aos 17 anos a partir de 2016 – 
foram examinados em sua extensão e profundidade, 
em amplo debate.

Neste exame, estiveram as modalidades da edu-
cação especial, profissional, à distância, educação in-
dígena, quilombola e de jovens e adultos; todas elas 
demandadas pelas diferenças que compõem o mosaico 
da nossa sociedade.

Ficaram mais claros os desafios, bem como os 
caminhos para superá-los. Por semelhante exame 
passaram as diversas etapas da educação superior, 
nível que ainda guarda severas restrições de acesso a 

quase 80% da população, fruto de padrões elitistas e 
seletivos que vigoraram nos 500 anos do nosso País.

O Projeto de Lei do Executivo contém 20 metas 
e 170 estratégias de ação para o desenvolvimento 
da educação nacional, incluindo a universalização do 
atendimento público e gratuito nos diferentes graus do 
ensino, e, principalmente, o alcance da qualidade na 
aprendizagem, objetivo específico de qualquer pro-
cesso educativo.

Como se constata, entre todas as matérias que 
discutiremos e votaremos neste ano, a que se refere 
ao PNE se destaca, sem sombra de dúvidas, pelos 
efeitos que pode provocar para o presente e o futuro 
do nosso País.

Na Comissão Especial da Câmara dos Depu-
tados destinada a analisar o PNE, foram apreciadas 
445 emendas que versam sobre tão vasto cenário da 
educação brasileira.

Durante o processo de tramitação do PNE na 
Câmara, com certeza, o Deputado Angelo Vanhoni, 
relator, o aperfeiçoou muito. Conheço sua preocupação 
em dar concretude legislativa às deliberações do Conae 
e a viabilizá-las em tratamento metódico e científico.

Porém, Senador, a demora na tramitação, deste 
PNE tem gerado incertezas. Não se sabe se teremos, 
ainda em 2012, um Plano Nacional de Educação.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 

Senadora Angela, eu quero inicialmente cumprimentá-
-la. V. Exª, como professora, tem toda autoridade para 
tratar desse tema, que é um tema de todo brasileiro e 
de toda brasileira. O Brasil tem avançado muito, como 
disse V. Exª, nos últimos tempos, na educação, princi-
palmente na universalização; mas os dados recentes 
do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Es-
tudantes), índice que avalia a educação em todos os 
países, mostra que, apesar do avanço, nós ainda temos 
muito caminho a percorrer para que o nosso País tenha 
a educação como prioridade nº 1. E olhe que, como 
médico, eu quero dizer que a educação é prioridade 
um. A saúde é prioridade dois, porque sem educação 
sequer se consegue fazer com que as pessoas tenham 
hábitos salutares. Então, quero cumprimentar V. Exª e 
dizer que esse Plano Nacional de Educação tem que 
ser realmente prioritário. E eu espero que consigamos 
aprová-lo realmente este ano, apesar de ser um ano 
complicado por causa das eleições municipais. Eu acho 
que muito importante até para os municípios é esse 
plano ser logo aprovado. Parabéns, portanto.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo. 

Certamente, nossa preocupação, demonstrada 
aqui neste pronunciamento da tribuna, é em função de 
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que já estamos no mês de maio de 2012 e era já para 
estar em vigor o novo Plano Nacional de Educação, 
que tem metas definidas e claras de 2011 até 2020.

Essa lei resumirá a política de Estado em relação 
à educação nos próximos dez anos e deverá, neces-
sariamente, se fazer acompanhar de planos estaduais 
e municipais de educação.

Campo dos mais diversos interesses, principal-
mente ideológicos e econômicos, a educação movimen-
ta hoje, Senador, cerca de R$200 bilhões de receitas 
públicas da União, dos estados e dos municípios e entre 
R$70 bilhões e R$90 bilhões de recursos privados das 
famílias brasileiras. Estes últimos – famílias brasileiras 
– concentrados na educação superior, profissional e 
em cursos compensatórios de fragilidades de nossa 
educação regular.

Três das vinte metas do Plano Nacional de Edu-
cação decerto serão objeto da atenção desta Casa, 
e, no meu entender, delas depende a qualidade da 
aprendizagem de nossas crianças, adolescentes e 
jovens. São elas: a que trata do financiamento, a que 
pretende valorizar a categoria do magistério e a que 
regula a gestão democrática dos sistemas de ensino.

Reconheço que, para o bem da sociedade brasi-
leira, tivemos inegáveis avanços em relação ao finan-
ciamento da educação pública no Brasil, nos últimos 
tempos.

De 1988 para cá, cresceram os recursos de im-
postos vinculados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. A maioria dos Estados investe mais do que 
os 25% constitucionais. O mesmo têm feito muitos mu-
nicípios, especialmente os de maior população e de 
maior demanda social.

A União, que por muito tempo reduzira seus gas-
tos a 14% da receita de impostos, voltou a investir 18% 
ou mais nos últimos anos, propiciando um crescimento 
extraordinário de cursos superiores e profissionais na 
rede federal, além de obter maior fatia do orçamento 
das contribuições sociais, como o Salário-Educação 
e o Cofins, para programas importantes como meren-
da e transporte escolar, livro didático, manutenção de 
escolas, e complementação do Fundeb.

O grande problema é que todos os recursos até 
agora disponíveis, que beiram os 5% do Produto In-
terno Bruto, PIB, podem residir em dois fatores: ou 
não são suficientes para pagar nossa dívida social 
no atendimento da Educação Infantil, na oferta dos 
Ensinos Fundamental e Médio, na cobertura mínima 
da demanda potencial de 60 milhões de adultos que 
não concluíram o Ensino Fundamental e na posição 
humilhante da extensão das matrículas públicas da 
Educação Superior; ou, pior que isso, não têm resul-
tado em aprendizagem de qualidade dos estudantes.

Faz-se urgente não somente aumentar o investi-
mento à razão de 0,5% do PIB a cada ano, no período 
de 10 anos, mas também abraçar estratégias científicas 
de qualificação dessas despesas no âmbito da União 
e dos entes federados. 

Nesse ritmo, poderemos nos aproximar dos 10% 
do PIB para a educação, reclamados pelos educado-
res e estudantes – objeto de proposta de emenda à 
Constituição de minha autoria – e, no meio do decênio, 
recalibrar os gastos públicos de forma a não compro-
meter outras políticas públicas.

A propositura que fiz teve base no reconheci-
mento de que, nos últimos anos, principalmente nos 
mandatos do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma 
Rousseff, a educação recebeu considerável atenção, 
com investimentos crescentes de recursos públicos na 
educação gratuita, especialmente depois da criação 
do Fundeb. Mas, nesse particular, na primeira etapa 
da Educação Básica, ainda existe uma grande lacuna 
a ser preenchida, que dá motivo à nossa proposta.

A segunda questão, tão antiga como nossa edu-
cação, se refere à valorização dos profissionais da 
educação. A Constituição prevê, em seu artigo 206, 
um piso salarial nacional para todos os profissionais 
da educação, pedagogos, professores e funcionários 
de escolas, a ser definido em lei federal.

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT - RR) – 
Para concluir, Srª Presidente. 

Enquanto não avançamos até esse patamar, já 
contamos com o piso dos profissionais do magistério 
- professores e pedagogos - propiciado pelo Fundeb.

Depois de séculos de desvalorização, não era 
de estranhar que muitos gestores estaduais e munici-
pais estejam com dificuldade de pagar, por 40 horas 
semanais de trabalho, o piso, válido para 2012, de 
R$1.451,00, ao qual corresponde, em média, a cerca 
de R$2.000,00 de remuneração para os professores 
formados em nível superior.

Para concluir, não posso deixar de destacar tam-
bém a deficiência que temos no atendimento às nossas 
crianças na Educação Infantil. 

Menos de 20% das crianças brasileiras são aten-
didas em creches, em escolas de educação infantil. 
Isso precisa ser superado. Nós precisamos pagar essa 
dívida social, e, para isso, é necessário urgência na 
votação do Plano Nacional de Educação neste Con-
gresso Nacional.

Muito obrigada, Srª Presidenta.
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Durante o discurso da Sra. Angela Por-
tela, 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 Angela.

REQUERIMENTO Nº 407, DE 2012 
(Requerimento nº 33, de 2012–CCJ)

Requeiro, nos termos do art. 338, inicio IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o PLC nº 25, de 2012.

Projeto de Lei da Câmara nº 25, de iniciativa do 
Superior Tribunal de Justiça...

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 407, DE 2012

(Requerimento nº 33, de 2012 – CCJ)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do 

Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o PLC nº 25, de 2012.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012. – Se-
nador Álvaro Dias 
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, esse requerimento será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do 
Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Gostaria de chamar os Srs. Senadores e as Srªs 
Senadoras, porque vamos iniciar hoje a Ordem do Dia 
pontualmente, em virtude de haver ainda uma medida 
provisória, a Lei da Copa e vários requerimentos im-
portantes a serem votados. 

Entrementes... vou dar a palavra ao Senador líder 
que esteja inscrito, e aí iniciamos impreterivelmente. 
E peço ao Senador Lobão que esteja aqui presente.

Temos, na ordem de inscrição, o Senador Inácio 
Arruda, a Senadora Kátia, o Senador Jayme Campos.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Srª Presidente, eu estava inscrito para uma comuni-
cação inadiável.

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

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Eu estava inscrito para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É melhor dar a palavra a V. Exª, porque senão cai.

Então, Senador Eduardo Lopes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Presidenta, eu também permutei com a Se-
nadora Lídice da Mata. Se precisar, estou aqui às ordens.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu acho que antes não vai dar, porque vamos 
dar a palavra ao Senador, que fala para uma comu-
nicação inadiável. Aí iniciaremos a Ordem do Dia e, 
depois, voltamos aos inscritos e aos líderes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidenta.

Em nome da Liderança do Partido Republicano 
Brasileiro (PRB), quero enaltecer a atitude positiva 
e corajosa da nossa Presidenta Dilma Rousseff no 
combate às altas taxas de juros praticadas no Brasil.

A polêmica dos juros altos não é de agora. É uma 
questão histórica e de tantas controvérsias, desde que 
o homem passou a emprestar qualquer coisa tendo 
algum ganho com isso.

A taxa básica de juros do Brasil, conhecida como 
taxa Selic, é o principal instrumento de política monetária 
do Governo, principalmente para o controle da inflação, 
via redução do crédito. Acontece que ela é uma das mais 
altas do mundo e isso faz com que os juros pagos pela 
população, nas compras a prazo, no financiamento ban-
cário e na compra da casa própria, sejam exorbitantes.

Em 2003, a Selic passou dos 26%. Imaginem a 
quanto andavam os juros que os bancos cobravam dos 
seus clientes! Acreditem: passavam de 230% ao ano!

E agora, que a Selic está num nível historicamen-
te baixo, 8,5% ao ano, os juros continuam lá em cima, 
nos mesmos níveis de 2003. As instituições financei-
ras pegam esse dinheiro pagando juros de 8,5% ou 
mesmo 9% ao ano e emprestam a 185% ou mais; ou 
seja, jogam um spread de 176%. Qual é a lógica disso?

É bem verdade que a carga tributária e os depósitos 
compulsórios junto ao Banco Central contribuem para 
esse patamar. Mas, quanto à inadimplência, considerada 
alta, parece-me que essa é uma questão de responsa-
bilidade dos próprios bancos, que, no afã de expandir 
seus negócios, podem ter afrouxado demasiadamente 
os requisitos para concessão de crédito. No mais, não 
há explicação para a cobrança de taxas tão altas.

Lembro aqui a luta de um grande brasileiro contra 
os juros altos no Brasil – nosso querido e saudodos 
José Alencar. Ele queria ver o País livre dessa coisa 
que tanto mal faz aos brasileiros e brasileiras, princi-
palmente os de menor renda e de condições de vida 
mais humilde. José Alencar abominava e criticava se-
veramente a prática de juros altos.

Tinha ele toda razão. Lamentavelmente, não pôde 
viver para ver que sua luta, a bandeira de tantos anos 
de sua vida, está agora, efetivamente, se erguendo.

Em relação às mudanças na caderneta de pou-
pança, é importante salientar que a forma de correção 
anterior foi estabelecida em um momento em que o 
País estava com inflação altíssima e que era preciso 
proteger o pequeno poupador.

Mas agora, a inflação é baixa e está sob controle; 
então, era preciso ajustar essas regras à nova realidade 
econômica do País. Era preciso criar condições para 
baixar ainda mais os juros que os bancos cobram das 
pessoas que compram a prazo, que tomam dinheiro 
emprestado, que precisam comprar a casa própria. 

É por isso que o Governo criou um nova forma 
de corrigir a caderneta de poupança daqui para frente. 
Quem já tinha dinheiro na poupança vai tê-lo corrigido 
pela forma antiga. A nova regra somente será aplicada 
para novos depósitos.

E, mesmo assim, a caderneta de poupança ain-
da é o lugar mais seguro para as pessoas guardarem 
suas reservas. Ela tem correção garantida por 70% 
da Selic e mais a TR. Se a Selic ficar acima de 8,5%, 
volta a valer a regra anterior.

Faço apenas uma ressalva: considerando que 
65% dos recursos da caderneta de poupança devem 
ser obrigatoriamente aplicados no sistema financeiro 
de habitação, para construção e aquisição de mora-
dias, é importante que os beneficiários da redução 
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dos juros da poupança sejam os mutuários e não os 
bancos que fazem os financiamentos.

Por isso, apresentei uma emenda à medida provisó-
ria que trata do assunto, tornando obrigatório o repasse 
da redução dos juros da poupança para os mutuários.

No mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
importante ressaltar que a Presidenta Dilma tem legiti-
midade e apoio da população brasileira para pressionar 
e convencer os bancos a baixarem os juros. 

Portanto, não se trata de um ataque aos bancos. 
Não é isso que pretende o Governo. O que se deseja 
é mudar uma prática nociva ao conjunto da população 
brasileira, que é a cobrança de juros altíssimos, os 
mais altos do mundo. 

Por fim, quero aqui reiterar, em meu próprio nome, 
também em nome do Partido Republicano Brasileiro 
e em memória de José Alencar, como vice-presidente 
de honra que foi do nosso Partido, parabenizar a Pre-
sidenta Dilma por essa cruzada contra os juros altos 
em nosso País.

No Brasil de hoje não é mais concebível tal prá-
tica. Esse é o caminho da verdadeira prosperidade e 
da justiça social.

Era isso que eu tinha a dizer, Presidenta. 
Obrigada. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Lopes.

Está aberta a

ORDEM DO DIA

Item 1:

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.

Transcorre hoje a sétima sessão da matéria cons-
tando da pauta.

Foram feitas sete emendas.
A medida provisória foi lida no Senado Federal 

na sessão do dia 23 de abril último.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 

apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Lobão Filho, Relator 

revisor da matéria, para proferir o parecer sobre a mesma. 
Com a palavra o Senador Lobão.

PARECER Nº 470, DE 2012–PLEN

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, boa tarde.

Srªs e Srs. Senadores, do plenário desta Casa, 
sobre a Medida Provisória n° 553, de 21 de dezem-
bro 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 
R$ 533.581.700,00 (quinhentos e trinta e três milhões, 
quinhentos e oitenta e um mil e setecentos reais), para 
os fins que especifica”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, a Pre-
sidente da República adotou e submeteu à deliberação 
do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 553, de 21 
de dezembro 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 
R$ 533.581.700,00 (quinhentos e trinta e três milhões, 
quinhentos e oitenta e um mil e setecentos reais), para 
atender às programações constantes de seu anexo I.

Crédito extraordinário de R$6 milhões para a 
implantação do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alerta de Desastres Naturais, do Programa de Mete-
orologia e Mudanças Climáticas; crédito extraordiná-
rio de R$ 77.581.700,00 da Cooperação em Ações de 
Defesa Civil, do Programa Respostas aos Desastres e 
Reconstrução – estes do Ministério da Defesa.

Do Ministério da Integração Nacional: crédito ex-
traordinário R$140 milhões para apoio a obras preventi-
vas de desastres nacionais do programa de prevenção 
e preparação para desastres; crédito extraordinário de 
R$310 milhões de ações de defesa civil e em resposta 
aos desastres e reconstrução.

De acordo com a Exposição de Motivos n° 00328/
MP/2011, que acompanha a MPV 553/2011, os recur-
sos destinados ao Ministério da Defesa, da Ciência, 
Tecnologia e Inovação permitirão a aquisição urgente 
de radares de monitoramento com vistas a dotar o Cen-
tro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 
Naturais (Cemaden) de equipamentos de tecnologias 
mais avançadas para previsão de desastres naturais, 
com o objetivo de produzir e fornecer informações con-
fiáveis sobre o risco iminente de desastres.

No que tange ao Ministério da Defesa, o crédito 
será utilizado no apoio às ações urgentes de salva-
mento, saúde e sustentação das tropas, obras de en-
genharia e apoio aéreo e de comunicações.

No âmbito do Ministério da Integração Nacional, 
o crédito permitirá o atendimento às populações víti-
mas de desastres naturais de dimensões imprevistas, 
ocasionados por fortes chuvas e inundações em diver-
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sas regiões do País, e pela estiagem prolongada em 
municípios da região Nordeste.

A referida Exposição de Motivos, Srª Presidente, 
justifica, ainda, a relevância e a urgência da matéria, 
quanto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, na necessidade de dotar o País de infraestrutura 
instalada para prever desastres naturais e emitir alertas 
com antecedência adequada, a fim de evitar prejuízos 
econômicos e a perda de vidas humanas.

Em relação ao Ministério da Defesa, a urgência 
e a relevância decorrem da necessidade de atuação 
imediata e incisiva das Forças Armadas em ações de 
defesa civil, para permitir o maior alcance possível 
das ações de socorro e salvamento, em situações de 
emergência ou estado de calamidade pública.

No que concerne ao Ministério da integração 
Nacional, justifica-se a medida pelas graves conse-
quências oriundas de fenômenos naturais, o que exige 
intervenções de forma a minorar os efeitos acarretados 
aos moradores das localidades prejudicadas.

Recebida no Congresso Nacionai, a medida pro-
visória teve fixado o seu cronograma de tramitação – 
inclusive com a definição do prazo para a apresenta-
ção de emendas –, nos termos do que estabelecem 
as normas regimentais pertinentes à matéria.

A medida provisória recebeu, no prazo regimen-
tal, sete emendas.

Em apreciação na Câmara dos Deputados, foi 
aprovado o parecer do Relator, Deputado Geraldo 
Simões, que se manifestou pela inadmissibilidade 
das emendas de n° 1 a 6, nos termos do art. 111 
da Resolução n° 01, de 2006, e pela rejeição, no 
mérito, da emenda de n° 7. Dessa forma, o crédito 
extraordinário foi aprovado nos termos propostos 
pelo Executivo.

2 – Análise

Este parecer abordará, em itens separados, os 
aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupos-
tos de relevância e urgência, de mérito, de adequação 
financeira e orçamentária e o cumprimento das exigên-
cias de envio do documento em que se expõe a moti-
vação do ato, conforme prescreve para a apreciação 
do Congresso Nacional o art. 5º, combinado com o § 
1º do art. 2º da Resolução nº 01, de 2002.

Da Constitucionalidade
Quanto aos requisitos constitucionais – relevância, 

urgência e imprevisibilidade – é admissível a abertura 
de crédito extraordinário.

2.2 – Da Adequação Orçamentaria e Financeira

De acordo com o § 1º do art. 5ª da Resolução 
na 01, de 2002 - CN, “o exame de compatibilidade e 
adequação orçamentaria e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 

quanto ao atendimento das normas orçamentarias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrízes orçamenta-
rias e a lei orçamentaria da União”.

Não vislumbramos inadequação no atendimento 
das normas orçamentarias e financeiras vigentes que 
possam criar obstáculo à aprovação da proposição, 
em especial no que diz respeito à Lei n° 4.320, de 17 
de março de 1964, à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n° 101, de 2000) e às leis do Plano 
Plurianual e de Diretrizes Orçamentarias.

Cumpre ressaltar que o inciso V do art. 167 da 
Constituição veda “a abertura de crédito suplementar 
ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a 
indicação dos recursos correspondentes”. Assim sendo, 
não haveria necessidade de indicação da origem dos 
recursos para este crédito extraordinário.

A despeito de não se ter indicado, no texto da 
medida provisória, as fontes de recursos que viabiliza-
rão a abertura desse crédito, não é demais salientar, 
todavia, que, para o Poder Executivo realizar novas 
despesas, obviamente outras deixarão de ser execu-
tadas, se mantidas as estimativas de receita originais.

Por último, observe-se que as despesas a se-
rem custeadas pelo crédito extraordinário em análise 
não se caracterizam como despesas obrigatórias de 
caráter continuado, não se subordinando, portanto, às 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3 – Do Cumprimento da Exigência Prevista no 
art. 2o, § 1o, da Resolução n° 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos n° 00328/MP/2011, que 
acompanha a MPV 553/2011, supre a exigência acerca 
do envio de documento, apresentando os motivos justifi-
cadores da abertura do crédito extraordinário em análise.

2.4 – Do mérito

No mérito, entendemos que o crédito extraor-
dinário aberto pelo Executivo é indispensável ante a 
necessidade de intervenção urgente do Poder Público 
para minimizar os efeitos dos desastres naturais, bem 
como para a sua adequada prevenção.

No prazo regimental, foram apresentadas 7 (sete) 
emendas à Medida Provisória.

Quanto às emendas de nos 1 a 6, o parecer, já 
falei, é pela inadmissão, pois não estão de acordo com 
o art. 111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, que esta-
belece regra rígida para o emendamento desse tipo 
de crédito, tornando inadmissíveis quaisquer emendas, 
exceto as relativas ao texto da Medida Provisória ou 
que cancelem dotações, total ou parcialmente.

Opinamos, ainda, pela rejeição, no mérito, da 
emenda de n° 7, no intuito de preservar as despesas cuja 
reievância e urgência foram já plenamente justificadas.
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3 – Voto

Portanto, Srª Presidnte, o meu voto, em razão 
de todo o exposto, opinamos pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância, urgência e 
imprevisibilidade das despesas constantes da Medida 
Provisória nº 553, de 201, pela sua adequação finan-
ceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação da 
matéria, nos termos propostos pelo Poder Executivo.

Assim é meu voto, Srª Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº, DE 2012

Do Plenário do Senado Federal, sobre a 
Medida Provisória n° 553, de 21 de dezembro 
de 2011, que “Abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, da Defesa e da Integração Nacio-
nal, no valor global de R$533.581.700,00 (qui-

nhentos e trinta e três milhões, quinhentos e 
oitenta e um mil e setecentos reais), para os 
fins que especifica”.

Relator: Senador Lobão Filho

1 – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal – CF, 
a Presidente da República adotou e submeteu à delibe-
ração do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 
553, de 21 de dezembro de 2011 (MPV nº 553/2011), 
que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa e da Inte-
gração Nacional, no valor global de R$533.581.700,00 
(quinhentos e trinta e três milhões, quinhentos e oitenta 
e um mil e setecentos reais), para atender às progra-
mações constantes de seu Anexo I.

A tabela abaixo sintetiza o crédito em pauta:
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De acordo com a Exposição de Motivos nº 328/
MP/2011, que acompanha a MPV 553/2011, os recur-
sos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação permitirão a aquisição urgente de radares 
de monitoramento, com vistas a dotar o Centro Nacio-
nal de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 
– Cemaden – de equipamentos de tecnologias mais 
avançadas para previsão de desastres naturais, com o 
objetivo de produzir e fornecer informações confiáveis 
sobre o risco iminente de desastres.

No que tange ao Ministério da Defesa, o crédito 
será utilizado no apoio às ações urgentes de salva-
mento, saúde e sustentação das tropas, obras de en-
genharia e apoio aéreo e de comunicações.

No âmbito do Ministério da Integração Nacional, 
o crédito permitirá o atendimento 

às populações vítimas de desastres naturais de 
dimensões imprevistas, ocasionados por fortes chuvas 
e inundações em diversas regiões do País, e pela es-
tiagem prolongada em municípios da região Nordeste.

A referida Exposição de Motivos justifica, ainda, a 
relevância e a urgência da matéria, quanto ao Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação, na necessidade 
de dotar o País de infraestrutura instalada para prever 
desastres naturais e emitir alertas com antecedência 
adequada, a fim de evitar prejuízos econômicos e a 
perda de vidas humanas.

Em relação ao Ministério da Defesa, a urgência 
e a relevância decorrem da necessidade de atuação 
imediata e incisiva das Forças Armadas em ações de 
defesa civil, para permitir o maior alcance possível 
das ações de socorro e salvamento, em situações de 
emergência ou estado de calamidade pública.

No que concerne ao Ministério da Integração 
Nacional, justifica-se a medida pelas graves consequ-
ências oriundas de fenômenos naturais, o que exige 
intervenções de forma a minorar os efeitos acarretados 
aos moradores das localidades prejudicadas.

Recebida no Congresso Nacional, a MPV nº 
553/2011 teve fixado o seu cronograma de tramitação 
– inclusive com a definição do prazo para a apresen-
tação de emendas –, nos termos do que estabelecem 
as normas regimentais pertinentes à matéria.

A medida provisória recebeu, no prazo regimen-
tal, 7 (sete) emendas.

Em apreciação na Câmara dos Deputados, foi 
aprovado o parecer do Relator, Deputado Geraldo Si-
mões, que se manifestou pela inadmissibilidade das 
emendas de nºs 1 a 6, nos termos do art. 111 da Re-
solução nº 1, de 2006-CN, e pela rejeição, no mérito, 
da emenda de nº 7. Dessa forma, o crédito extraordiná-
rio foi aprovado nos termos propostos pelo Executivo.

2 – Análise

Este parecer abordará, em itens separados, os 
aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressu-
postos de relevância e urgência, de mérito, de ade-
quação financeira e orçamentária e o cumprimento das 

exigências de envio do documento em que se expõe 
a motivação do ato, conforme prescreve para a apre-
ciação do Congresso Nacional no art. 5º, combinado 
com o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

2.1 – Da Constitucionalidade

O art. 62 da Constituição Federal dá ao Presi-
dente da República competência para adotar medidas 
provisórias, com força de lei, em casos relevantes e 
urgentes, devendo submetê-las de imediato à aprecia-
ção do Congresso Nacional.

Outra regra pertinente a esta análise é aquela 
exposta no § 3º do art. 167 da CF, pela qual a abertura 
de crédito extraordinário somente será admitida para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública e, ainda, desde que observado o disposto no 
art. 62, da Constituição.

Portanto, são três os requisitos constitucionais 
para a abertura de crédito extraordinário: relevância, 
urgência e imprevisibilidade.

No caso em análise, parecem suficientemente de-
monstrados, na Exposição de Motivos nº 328/MP/2011, que 
acompanha a Medida Provisória nº 553/2011, os requisitos 
constitucionais para a abertura de crédito extraordinário.

A magnitude dos fenômenos naturais e a gravida-
de de suas consequências, que se traduzem em danos 
econômicos, ambientais e humanos, tornam urgente 
a intervenção dos órgãos públicos responsáveis pelo 
enfrentamento das situações de calamidade pública 
e pelas operações de auxílio à população atingida.

Ademais, fazem-se necessárias medidas de preven-
ção, como a aquisição de modernos equipamentos que 
forneçam informações e dados adequados à pronta tomada 
de decisões por parte dos órgãos de defesa civil, com o 
objetivo de evitar ou reduzir danos materiais e humanos.

Portanto, quanto aos requisitos constitucionais 
(relevância, imprevisibilidade e urgência) é admissível 
a abertura do crédito extraordinário.

2.2 – Da Adequação Orçamentária e Financeira

De acordo com o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1, 
de 2002 – CN, “o exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias abran-
ge a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em es-
pecial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”

Não vislumbramos inadequação no atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes que 
possam criar obstáculo à aprovação da proposição, 
em especial no que diz respeito à Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101, de 2000) e às leis do Plano 
Plurianual e de Diretrizes Orçamentárias.
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Cumpre ressaltar que o inciso V do art. 167 da 
Constituição veda “a abertura de crédito suplementar 
ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a 
indicação dos recursos correspondentes”. Assim sendo, 
não haveria necessidade de indicação da origem dos 
recursos para este crédito extraordinário.

A despeito de não se ter indicado, no texto da 
Medida Provisória, as fontes de recursos que viabili-
zarão a abertura deste crédito, não é demais salientar, 
todavia, que, para o Poder Executivo realizar novas 
despesas, obviamente, outras deixarão de ser execu-
tadas, se mantidas as estimativas de receita originais.

Por último, observe-se que as despesas a se-
rem custeadas pelo crédito extraordinário em análise 
não se caracterizam como despesas obrigatórias de 
caráter continuado, não se subordinando, portanto, às 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3 –  Do Cumprimento da Exigência Prevista no 
art. 2°, § 1°, da Resolução n° 1, de 2002 – CN

A Exposição de Motivos n° 328/MP/2011, que acom-
panha a MPV nº 553/2011, supre a exigência acerca do 
envio de documento apresentando os motivos justifica-
dores da abertura do crédito extraordinário em análise.

2.4  – Do mérito

No mérito, entendemos que o crédito extraor-
dinário aberto pelo Executivo é indispensável ante a 
necessidade de intervenção urgente do Poder Público 

para minimizar os efeitos de desastres naturais, bem 
como para a sua adequada prevenção.

2.5 – Das Emendas

No prazo regimental, foram apresentadas 7 (sete) 
emendas à Medida Provisória.

Quanto às emendas de nºs 1 a 6, o parecer é pela 
inadmissão, pois não estão de acordo com o art. 111 
da Resolução nº 1, de 2006-CN, que estabelece re-
gra rígida para o emendamento desse tipo de crédito, 
tornando inadmissíveis quaisquer emendas, exceto as 
relativas ao texto da Medida Provisória ou que cance-
lem dotações, total ou parcialmente.

Opinamos, ainda, pela rejeição, no mérito, da emen-
da de nº 7, no intuito de preservar as despesas cuja rele-
vância e urgência foram plenamente justificadas.

3 –  Voto

Em razão de todo o exposto, opinamos pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de relevância, 
urgência e imprevisibilidade das despesas constantes 
da Medida Provisória nº 553, de 2011; pela sua ade-
quação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação da matéria nos termos propostos pelo Po-
der Executivo.

Sala das Sessões, de 2012. – Senador Lobão 
Filho, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Lobão Filho, é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002; no mé-
rito, pela aprovação da medida provisória. 

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Para discutir. 

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
encaminhar.

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

Para encaminhar, Senador Mário Couto e Se-
nador Casildo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
encaminhar, quantos minutos são?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Cinco minutos pelo Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
discutir, quantos são, dez?

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, prefiro discutir.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª falará mais tarde.

E o Senador Casildo?
Para encaminhar?
Mérito.
O Senador Lobão é o Relator.
Então, já posso colocar em votação, não haven-

do ninguém que queira encaminhar neste momento. 
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 

pressupostos de relevância, urgência e adequação 
financeira e orçamentária permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da medida provisória e das emendas, 

em turno único. 
Pela lista, temos o Senador Aloysio, o Mário Cou-

to e o Casildo.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes, por 

dez minutos regimentais.
Dez minutos regimentais, por favor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, tem razão 
o ilustre Relator, Senador Lobão Filho. Realmente, os 

pressupostos da urgência e da relevância estão presen-
tes nesta medida provisória, porque ninguém poderia 
desconhecer a extensão dos desastres naturais que, 
neste momento, se abatem sobre as mais diferentes 
regiões do nosso País.

O Nordeste, por exemplo, vive talvez a maior 
seca dos últimos trinta anos. O Rio Grande do Sul 
também conhece uma seca prolongada, cruel. Já em 
outros Estados, é o contrário: no Estado do Amazo-
nas, do nobre Líder Eduardo Braga, são as cheias e 
as inundações. Desse modo, não há dúvida de que 
essa medida é urgente.

Mas me parece, ao examinar o ritmo da execu-
ção do crédito que foi aberto, que só o Governo não 
percebe o quanto é urgente a sua ação para prevenir 
e para remediar esses desastres. Porque a execução... 
Se a medida é urgente, a execução vai devagar, quase 
parando, Srs. Senadores. Em alguns lugares, parando, 
e parado mesmo.

Quero citar, por exemplo, Senadora Marta Su-
plicy, a dotação aberta para o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, que foi dirigido pelo Senador Mercadante 
e hoje está com o Dr. Raupp. Foi aberto um crédito de 
R$6 milhões para a implantação do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, 
aquele mesmo que havia sido prometido pelo Presi-
dente Lula quando houve o desastre no Rio de Janei-
ro, na região serrana do Rio de Janeiro. Os senhores 
se lembram: naquele momento, foi prometida, como 
uma ação imediata do Governo, a implantação desse 
Centro de Monitoramento.

O tempo passou, veio outro desastre natural essa 
temos a medida provisória abrindo um crédito de R$6 
milhões para a implantação do Centro de Monitoramen-
to. Aliás, aquele mesmo prometido pelo Lula três anos 
atrás, e não implantado, não cumprido o compromisso.

Sabem os senhores quanto foi executado até ago-
ra dos recursos abertos pela MP 533? Zero. Nada! São 
seis meses. Seis meses não é pouco tempo! São seis 
meses. Zero de execução. E zero de empenho também, 
o que é pior. Não fizeram nada para implantar o Centro 
Nacional de Monitoramento, que permitiria, uma vez 
concluído, prevenir os desastres naturais decorrentes 
de fenômenos atmosféricos.

O Ministério da Defesa foi mais eficiente. Foi 
aberta uma dotação de R$33 milhões, em números 
redondos. E foram gastos apenas 10% em dez meses. 
Valores pagos: R$3.658 milhões, quer dizer, defesa 
civil, que é para acudir as pessoas que precisam de 
carro-pipa, para acudir uma familia desabrigada, cuja 
casa foi levada pelas águas. Do crédito aberto de R$33 
milhões, foram executados apenas um pouco mais de 
R$3 milhões, um pouco mais de 10%.
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Este é o padrão gerencial da eficiência do atual 
Governo. 

Nós vamos adiante. Tem razão o Governo, ao ad-
mitir que não adianta acudir o desastre se não houver 
prevenção, quando não se previne, as consequências 
são piores. Só que no Ministério da Integração Nacional 
para ações de apoio a obras preventivas de desastres, 
foram alocados R$140 milhões, aproximadamente, de 
dotação orçamentária, sabem V. Exªs quanto foi pago 
nesses seis meses para o Ministério da Integração? 
Repito, dos R$140 milhões, zero, zero, zero vezes 
zero. Convenhamos, é um escândalo. Governo não 
age de acordo com essa ideia tão simples, de atuar 
em prevenção! 

Então, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, já no ou-
tro item de ações de defesa civil, a execução foi um pou-
quinho maior, mas muito longe da dotação. A dotação 
foi de R$305 milhões e o pago até agora foi de R$80 
milhões, pouco mais de 25 % da dotação aprovada.

Quer dizer, é a inação, a ineficiência do Governo 
contradizendo a urgência das medidas que deveriam 
ter sido tomadas e não foram. E já se passaram seis 
meses, a população continua sofrendo e os recursos 
parados.

Tem razão o Senador Lobão. É urgente a medi-
da provisória. Não tem razão o Governo, que merece 
nota zero no empenho em itens tão importantes, que 
permitiriam monitorar, prevenir e remediar os desastres 
naturais que se abatem sobre o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Srª 

Presidente,...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Aloysio.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – ...a 

senhora me permite complementar as informações?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Lobão, talvez fosse melhor V. Exª se 
colocar no final, porque temos mais dois Senadores 
para discursar.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Am-
bos para discutir o mérito?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É. Aí é melhor.

Com a palavra o Senador Mário Couto, pelo tem-
po regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, apesar da proibição médica de eu 
vir a esta tribuna no dia de hoje, não me convenço em 
ficar na minha cadeira, lendo o projeto.

Quero dizer aos brasileiros que este Governo, 
meu caro Senador Lobão – V. Exª é um Senador muito 

competente –, o nosso Governo, o Governo do povo 
brasileiro, o Governo petista não tem planejamento. 
Senador Lobão, o Governo não planeja. Se, neste 
País, houvesse planejamento...

Não sou contrário à medida. Acho que essa me-
dida está correta, pelo menos parcialmente correta. 
Isso mostra, Senador, que o Governo sabe que deve 
fazer as coisas corretamente. O Governo sabe que, 
quando manda para cá créditos extraordinários que 
não são legais pela Constituição Federal, obriga esta 
Casa, por meio de seus pares, de seus comandados, 
a votar a inconstitucionalidade da medida provisória. 
Esta aqui, pelo menos, é parcialmente constitucional.

Mas o Governo sabe quando quer humilhar, quan-
do quer desmoralizar esta Casa, quando quer mandar 
para cá medidas provisórias que humilham e desmo-
ralizam o Senado Federal.

O Governo sabe quem pratica a corrupção, por 
exemplo, neste País. O Governo sabia quem era Wal-
domiro. O Governo, logicamente, vai dizer que não co-
nhecia e não sabia quem era Cachoeira. O Governo 
esconde, o Governo mente, o Governo falsifica seus 
projetos, o Governo faz com que esta República perca 
o leme, perca a direção!

O Governo sabe da violência que existe neste 
País. O Governo sabe que a saúde, neste País, talvez, 
seja a mais dramática da América Latina e, quem sabe, 
do mundo inteiro. Os brasileiros morrem na fila hoje! 
O Governo sabe disso, o Governo sabe de tudo, mas 
o Governo faz que não vê.

O Governo mente para a população, o Governo 
aumenta o Bolsa Família em cada crise para enganar 
o povo brasileiro. E já vem o aumento de 70%. Viva! 
Aplausos para Dilma! Está dando mais dinheiro ao povo 
brasileiro para tapar a crise que o Brasil vive hoje, a 
crise Cachoeira, a crise que o Governo conhecia, as-
sim como o mensalão.

O Governo é injusto! O Governo dá à população 
de um lado, mas dela tira por outro lado. O Governo 
devia ser justo! O Governo devia dar o Bolsa Família, 
devia aumentar o Bolsa Família, mas devia dar tam-
bém saúde, educação e segurança à população bra-
sileira. Mas o Governo não dá! O Governo engana o 
povo com migalhas!

E quando o povo quer saúde? Quando quer saú-
de, o que é que o povo brasileiro faz? O que um brasi-
leiro faz quando não pode contar com um hospital como 
o Sírio-Libanês, capaz de atender um rico e incapaz de 
atender um pobre? O que esse pobre brasileiro faz? O 
que o aposentado de 80 anos faz neste Brasil quando 
não tem saúde? Ele entra em uma fila, ele vara a ma-
drugada numa fila. Às vezes, é humilhado nessa fila. 
Ele entra no hospital e é mal atendido.
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O Brasil inteiro conhece a saúde brasileira! A Dil-
ma sabe que deve melhorar a saúde brasileira, mas a 
Dilma não melhora a saúde brasileira porque ela preci-
sa injetar mais verba no Bolsa Família para não perder 
a popularidade, enquanto a crise assola este Brasil!

Quantas vezes eu aqui gritei, bradei, dizendo que 
o órgão mais corrupto desta Nação era o Dnit, mos-
trando que o seu diretor era um corrupto, um ladrão, 
um safado, o Governo não me ouviu, e foram bilhões 
de reais jogados fora.

De onde vem esse dinheiro, brasileiros e brasi-
leiras? De onde vem esse dinheiro? Vem do seu bol-
so que paga o imposto, vem do seu bolso que faz as 
compras. onde está injetado o imposto que você paga. 
Sabe quanto vocês já pagaram de impostos este ano? 
R$600 bilhões. Sabe quanto vão pagar até dezembro? 
Mais de R$1,5 trilhão. Essa cifra sai do bolso do brasi-
leiro. Sabe quanto roubam neste País? R$80 bilhões 
do seu bolso, brasileiro – do seu bolso, brasileiro!

E onde está o planejamento deste Governo? Que 
Governo é este? Que Governo é este que não pensa 
na educação do povo brasileiro? Que Governo é este 
que não dá educação para o seu filho? A educação no 
Brasil é a pior da América Latina. A educação no Brasil 
é péssima! Os brasileiros não têm educação neste País.

O que se vê de bem neste País é a imoralidade 
da corrupção, generalizada, constitucionalizada pelo 
PT, que assumiu o Governo brasileiro e colocou um 
germe neste País, que virou agora moda e tradição, 
virou cultura, virou nojeira, virou nojo. É isso que o 
Governo petista implantou neste País: a falta de saber 
escolher os seus membros, a falta de saber escolher 
os seus Ministros, a falta de saber escolher cada um 
diretor de órgão.

Quando fui questionar aquele diretor do Dnit, reti-
rei-me da sala, retirei-me da sala, Presidenta, em sinal 
de repúdio, a indicação daquele senhor, e meses após 
ele deixava um furo de bilhões de reais naquele órgão.

Que Governo é este? Que Governo é este que 
não sabe escolher ou faz que não sabe e coloca de 
propósito para gerar a corrupção? A corrupção que 
não se atura mais neste País; a corrupção que este 
País não aprova; a corrupção que este País não quer. 
O País quer educação, o País quer saúde, o País não 
quer mais ver, Senador Lobão, os nossos irmãos caí-
rem mortos nas ruas por bandidos. Ninguém tem se-
gurança nas ruas das nossas cidades.

E o País não planeja. Está é a prova; isto aqui, 
Senador, é falta de planejamento do Governo Fede-
ral. O Governo faz que não vê as coisas importantes; 
o Governo faz que não vê a corrupção; o Governo faz 
que não vê o Cachoeira; o Governo faz que não vê o 
Waldomiro. 

Aliás, disseram muitas vezes, foi patenteado pela 
imprensa: “Eu não vi, eu não vejo...”

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um minuto para encerrar, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
“Nunca vi, nunca conheci, não sei de nada”. A mesma 
coisa estão dizendo do Cachoeira.

Oh, petistas, por que vocês vieram? Por que, pe-
tistas, vocês vieram implantar tanta corrupção neste 
País? Meu Deus do céu!

Obrigada Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
Em seguida, após o Senador Alvaro Dias, pode-

mos ir à votação.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente 
Marta Suplicy, caros colegas, em relação a essa Medi-
da Provisória nº 553, venho trazer uma reflexão, uma 
preocupação, não discordando, é claro, da finalidade, 
antes pelo contrário, em que se distribuem recursos 
aqui: uma parte para o Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia para se instalar monitoramento, que é indispensável 
ao País; um outro valor para a Defesa Civil do País tam-
bém, para compartilhar nesse atendimento; e a maior 
fatia, sem dúvida alguma, desses R$553.000.581,70, 
vai para o Ministério da Integração Nacional.

Sem dúvida alguma, o eminente Senador Lobão 
Filho procurou sintetizar, procurou concordar, elogian-
do, aprovando no mérito, principalmente, a questão da 
Defesa Civil.

O que trago e o que eu venho aqui expor é que 
sempre acontece a mesma coisa. Digo isso porque 
nós trabalhamos numa comissão de parlamentares, 
nobre Presidente, durante algum meses do ano pas-
sado, para reestruturarmos a Defesa Civil no Brasil. E 
essa reestruturação não chegou ao cabo como que-
ríamos, até porque o Governo havia também, no ano 
passado, enviado uma medida provisória ao Congresso 
Nacional, e, como a tramitação sempre inicia na Câ-
mara dos Deputados, tanto aquela, de nº 547, quanto 
esta, a de nº 553, chegando aqui na undécima hora, 
como sói acontecer, não pudemos reestruturar como 
queríamos a Defesa Civil.

E, aí, as emendas que eram da nossa intenção, 
da intenção da comissão que trabalhou nesta Casa, 
uma comissão presidida pelo eminente Senador Jorge 
Viana, onde tivemos a honra de relatar, composta por 
diversos Senadores, não houve tempo hábil para que 
pudéssemos inserir. Mas houve, nobre Presidente, um 
compromisso de que a Casa Civil criasse um marco 
regulatório e mandasse uma proposta ao Congresso 
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Nacional até o fim do mês passado, até fins de abril, 
o que, por enquanto não aconteceu, nobre Presidente.

E o que nós queremos é essa reestruturação, 
porque sempre acontece a mesma coisa. Nós preci-
samos é transformar o Fundo que existe na Defesa 
Civil, o Funcap, nobre Senador Lobão Filho, para que 
se possa aplicar a maior parte desses recursos na 
prevenção da Defesa Civil no Brasil.

Nós precisamos ter outro olhar em relação à De-
fesa civil; é a prevenção, porque, senão, sempre esta-
remos voltando com medidas provisórias para tentar 
remediar. E é sabido que a cada R$1,00 que se aplica 
em prevenção, evitam-se R7,00 na remediação, como 
é a maior parte agora. Porque, para reconstruir, é a 
maior dor que tem. Os males já aconteceram, como 
agora vimos até no Amazonas, como vimos no Acre, 
como vimos, noite passada, inclusive numa grande 
reportagem, os dramas, as vidas que se perdem, o 
drama das famílias. Só no Estado do Líder do Gover-
no, Senador Eduardo Braga, segundo ele mesmo dis-
se num pronunciamento hoje aqui, 16 mil famílias, na 
Capital, Manaus, poderão ficar desabrigadas. Esse é 
o drama que está aí.

Então, se nós tivermos outro modelo, com o mar-
co regulatório da Defesa Civil no Brasil, com as pro-
postas que nós temos de incluir para que os fundos 
aconteçam, pois existam os recursos, com a descen-
tralização desses recursos nas Defesas Civis regio-
nais, nos Estados, e a estruturação das Defesas Civis 
nos respectivos Municípios, agindo principalmente no 
campo da prevenção, meu grande Líder, Senador Vital 
do Rêgo, quando acontecer, se se prevenir, ou mesmo 
que aconteçam, as Defesas Civis, nos seus Municípios, 
nas suas regiões, já estarão estruturadas para procurar 
socorrer em seguida, sem esperar como agora. 

Começou a tramitar em novembro essa medida 
provisória, para só agora analisarmos, seis meses de-
pois. Não é por aí! Nós queremos é prevenir. É um novo 
modelo. Com a proposta de reestruturar o Funcap, da 
Defesa Civil, na Integração Nacional, se aplicarmos 
aquele percentual que tem na nossa proposta, só de 
seguros vai dar esse percentual de 0,1%, o que resulta 
em praticamente R$800 milhões para a Defesa Civil, 
na prevenção, todos os anos.

São questões que nós tivemos que administrar. É 
a questão da gestão, nobre Presidente, caros colegas. 
É a gestão da Defesa Civil.

Por isso, volto a insistir no compromisso que a Mi-
nistra-Chefe da Casa Civil, a eminente Senadora Gleisi 
Hoffmann, assumiu conosco, assumiu com o Líder do 
Governo, Eduardo Braga, nesta Casa, para que esse 
marco regulatório, essa proposta, com a participação 
do Ministério da Integração Nacional, seja enviado a 

esta Casa e possamos, então, reestruturar a Defesa 
Civil, principalmente o fundo que existe aplicarmos, 
para aplicarmos mais na prevenção.

Essas são as considerações que trago, Srª Pre-
sidente, e trago a preocupação do compromisso que 
há do Governo, do compromisso que há e de que não 
podemos abrir mão. Em todos os lugares acontece isso: 
ou é a seca ,ou é a enchente; ou é isto, ou é aquilo; ou 
é no Natal, ou é no Carnaval. Sempre nessas épocas 
do ano, como sói acontecer, assistimos a essa novela. 
Então, vamos agir! Vamos ser mais previdentes para 
evitarmos o pior. É isso que queremos.

São essas as ponderações que trago com relação 
a essa Medida Provisória nº 553, aproveitando para 
criarmos um debate maior, mais amplo para enfren-
tarmos esse problema.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª tem toda razão, Senador. Prevenção 
é a chave.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, para dis-
cussão do mérito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, se-
rei rápido e, para ganhar tempo, falo daqui mesmo.

Quero dizer que vamos votar favoravelmente, 
mas com a crítica usual: o Governo aplica pouco, in-
veste muito pouco em ações da Defesa Civil. Basta 
dizer que, no período de 2006 a 2011, somente 13% 
dos recursos gastos pelo Governo foram investidos na 
prevenção de desastres naturais.

Veja, a Medida Provisória tem por objetivo aten-
der a calamidades, o que diz respeito à relevância e à 
urgência, e sabemos que há reincidência no Brasil. To-
dos os anos as calamidades ocorrem e o Governo não 
planeja para prevenir. Os gastos aplicados depois dos 
desastres superaram e muito os gastos com preven-
ção. Isso mostra ausência de prevenção, ausência de 
planejamento, como disse. Foram R$6,3 bilhões con-
tra R$745 milhões. Apenas R$745 milhões para ações 
preventivas e R$6,3 bilhões para atender, a posteriori, 
as calamidades.

Diante da falta de planejamento em ações de 
prevenção e da falta de investimentos, a Presi-
dência da República apela, mais uma vez, para a me-
didas provisórias. A Constituição prevê a utilização de 
medidas provisórias em caso de relevância e urgência. 
Esta exceção é justamente para proteger as despesas 
imprevisíveis e urgentes que não gozam de previsão 
orçamentaria.

E, como disse, os problemas são reincidentes. O 
Governo alega que não tem conhecimento do problema. 
Não faz planejamento, não faz previsão orçamentária 
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e, quando o desastre ocorre, apela para a edição de 
medidas provisórias. Depois que aprovamos as medi-
das provisórias e que os recursos são, portanto, apro-
vados, vemos que a execução dos valores fica muito 
aquém do que foi anunciado. A execução é pífia, os 
recursos são insignificantes diante da grandeza das 
calamidades que ocorrem quase que todos os anos. 

Portanto, Srª Presidente, anunciamos o voto fa-
vorável. Votaremos simbolicamente. Não pediremos 
votação nominal, mas, mais uma vez, registramos 
essa crítica. O Governo é sempre muito bom ao anun-
ciar, generoso demais ao anunciar, fala em valores 
excepcionais, mas, depois, a aplicação é reduzida à 
insignificância.

Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Vital do Rêgo, com a palavra.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, para 
me incorporar ao Senado Federal, que, neste momento, 
está discutindo uma das mais graves crises climáticas 
que vivenciamos no País. Não apenas nós, da região 
Nordeste, que nos últimos dez anos estamos vivendo a 
pior seca de todos os tempos, mas em áreas do Centro-
-Oeste, em áreas até próximas da região Norte do País, 
todas essas confluências climáticas estão reagindo, de 
forma negativa, junto ao momento por que a população 
passa. As paisagens eram outras há um ano, e, hoje, 
estamos assistindo à seca, ao gado muitas vezes sem 
ter água para beber. Vejo o Senador Wellington Dias, 
do Piauí, sofrendo comigo, lá na Paraíba. 

Srª Presidente, é muito importante que o Sena-
do esteja, neste momento, unido na aprovação da ur-
gência, da relevância dessa medida provisória, mas, 
acima de tudo, esperando, com a satisfação de ver o 
Ministério da Integração absolutamente empenhado 
em agir rapidamente para diminuir, minimizar os efei-
tos dessa estiagem que alarma.

As obras infraestruturantes ainda estão muito 
atrasadas. Nós temos problemas com a transposição 
na região do São Francisco. Nós temos problemas, 
por exemplo, com o marco regulatório da Defesa Civil, 
que ainda não chegou a esta Casa. E bem salientou o 
Senador Casildo, agora há pouco, registrando que é 
um compromisso do Governo remeter a esta Casa o 
marco regulatório de prevenção da Defesa Civil, porque 
os assuntos não podem estar distantes de ataque dos 
efeitos de cheias ou estiagens, com uma Defesa Civil 
adequada e competente para ser acionada.

Por isso que todos nós, rapidamente, possamos 
votar esta medida provisória.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Vital do Rêgo.

Quero dar as boas-vindas aos alunos do curso 
médio do Lourenço Castanho, que são da minha cida-
de de São Paulo. O Supla estudou na escola de vocês. 
Muito bem-vindos ao Senado.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, para 
se pronunciar sobre o mérito, pelo tempo regimental.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Nobre 
Relator, quero também me manifestar de forma muito 
rápida, mas não poderia deixar de tocar nesse assun-
to, até porque nós experimentamos, no Nordeste, um 
dos piores momentos, dos últimos trinta anos, de uma 
história a que todos nós, meu caro Senador Lobão, nos 
acostumamos, e com a qual fomos aprendendo, inclu-
sive, a conviver com aquela adversidade. E, como diz 
muito bem V. Exª, o sertanejo mais sobrevive do que 
qualquer outra coisa.

Então, essa medida provisória vem exatamente 
ao encontro de diversos apelos, do chamamento. No 
dia de ontem ainda, o Governo tomou a decisão na 
criação do comitê e tem assumido atitudes importan-
tes, como a liberação de recursos.

Eu por exemplo, relato a Medida Provisória nº 
565, que tratará da questão do crédito, da anistia, da 
grave solução que precisamos, talvez, modificar. Estou 
chamando de grave, porque é a solução que adotaram 
para os agricultores. E agora há pouco conversava 
ali com representantes da Paraíba e de Pernambuco 
sobre a aflição que essas pessoas vivem, a partir da 
aplicação dessas regras, que têm, inclusive, tomado 
posse, bens, desses trabalhadores e dessas trabalha-
doras do Nordeste.

Então, essa é uma medida importante para so-
correr, mas precisamos ir numa linha de juntarmos as 
diversas peças para produzirmos, ao final, um conjunto 
de ações que, de uma vez por todas, possa perenizar 
a regra de convivência com a chegada de instrumentos 
capazes de resgatar a esperança do sertanejo.

A expectativa nossa não é das melhores. Chuva, 
segundo os institutos, só em outubro. Mas resta ain-
da a esperança do velho sertanejo que, ao longo dos 
anos, sempre nutriu a esperança de que a gente con-
siga fazer chover com outros instrumentos. Um deles 
é a medida provisória de hoje, e outros nós esperamos 
muito a partir das definições do Governo Federal, de 
governos estaduais e deste Parlamento, para a gente 
conseguir plantar, de uma vez por todas, essa espe-
rança no nosso sertão, que eu sempre chamo, Lobão 
– a gente chama de semiárido –, de sertão produtivo. 
Basta todo mundo ver. Caiu uma gota d’água e o ser-
tão brota de tudo quanto é lugar. 
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Portanto, resta-nos agora, ainda que São Pedro 
vá nos brindar só em outubro, mas Deus nos brindou 
com outras coisas que a gente pode tranquilamente 
colocar em prática agora, para socorrer a nossa gente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigada, Senador Pinheiro. E, agora, 
para finalizar a discussão, dou a palavra ao Relator, 
Senador Lobão. Depois, vamos encaminhar a votação.

Com a palavra o Senador Lobão.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Pre-
sidente.

De acordo com o depoimento do próprio Senador 
Walter Pinheiro, se mostra inconteste a necessidade 
dessa medida provisória. Ela é extremamente oportu-
na, ela é meritória e ela é urgente.

Solidarizo-me também com o Senador Casildo 
Maldaner, que muito acertadamente se concentra na 
questão preventiva, em vez de nos focarmos na miti-
gação dos desastres climáticos. A prova disso – e o 
Governo intenta para isso – é que o Governo destinou, 
na realidade, quase a metade dos recursos, aproxi-
madamente R$280 milhões, dentro do Ministério da 
Integração, na rubrica de apoio a obras preventivas 
de desastres em âmbito nacional.

Eu gostaria de fazer uma correção ao Senador 
Aloysio Nunes. Neste ano, no item Cooperação em 
Ações de Defesa Civil, de R$33 milhões, aproximada-
mente, já foram empenhados a metade, R$15 milhões, 
e no item importante de Apoio a Obras Preventivas, de 
R$140 milhões já foram empenhados R$25 milhões. 
Na ação da Defesa Civil, de R$300 milhões já foram 
empenhados R$180 milhões, Srª Presidente. 

Não tenho como deixar de me solidarizar com 
o Senador Aloysio Nunes em um item que considero 
extremamente importante, qual seja, a implantação 
do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas. Esse 
item irá fortalecer a prevenção e a ele foi destinado um 
valor que considero irrisório e que ainda não foi empe-
nhado nem executado. 

Então, Senador Aloysio Nunes, quero comunicar 
a V. Exª que, na Comissão de Assuntos de Ciência e 
Tecnologia, vamos encaminhar ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia ofício no sentido de cobrar providência. 
Em primeiro lugar, pelo valor pequeno em relação à 
importância desse tema, desse assunto. Em segun-
do, pela falta da execução orçamentária ou sequer do 
empenho nesse importante item, na prevenção dos 
desastres climáticos e naturais em nosso País.

Considere-se inteiramente apoiado por mim nes-
te item.

Srª Presidente, era isso que eu deveria dizer. 
Considero o meu relatório lido e defendido.

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

Encerrada a discussão. 
Votação da medida provisória, sem prejuízo das 

emendas.
Para encaminhar, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, para encaminhar, a Liderança do Governo re-
comenda a toda a base do Governo o voto favorável a 
essa medida provisória, por tudo o que nós já ouvimos 
aqui no relatório do Senador Lobão Filho e na partici-
pação dos demais Senadores sobre a importância das 
verbas para a emergência da seca do Nordeste. Nós, 
que estamos na Amazônia, sentindo exatamente o fe-
nômeno contrário ao que está acontecendo na região 
nordestina brasileira, compreendemos a importância, 
a urgência e a necessidade. 

Portanto, a Liderança do Governo recomenda o 
voto “sim” para essa MP e pede às lideranças da base 
que o façam na mesma direção, Srª Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, para encaminhar. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Liderança do Governo recomenda o voto “sim”. 
Com a palavra o Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pelo Partido dos 
Trabalhadores, pelos partidos que compõem o Bloco, 
também quero encaminhar o voto “sim” e convidar os 
Senadores que não se encontram aqui no plenário 
ainda, para que possamos fazer a votação. 

Quero falar da importância das medidas adota-
das. Parabenizo o relator e a iniciativa da Presiden-
te, que foi ao Nordeste anunciar lá esse conjunto de 
medidas, assim como foi a outras regiões. Creio que 
precisamos trabalhar cada vez mais essa contextua-
lização em áreas onde chove muito, em áreas onde 
há estiagem. Ao mesmo tempo, trabalhar sempre a 
prevenção como melhor mecanismo. E creio que essa 
medida vai nesta direção. 

Temos cobrado a implantação imediata do Pro-
grama Nacional de Irrigação, que é uma saída definitiva 
para os produtores da nossa região. E, no MEC, que 
a gente tenha nas escolas o programa de educação 
contextualizada no semi-árido e, da mesma forma, nas 
demais regiões, para que a gente tenha gerações pre-
paradas para conviver nessas regiões.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encaminhar, Senador Alvaro Dias; de-
pois, o Senador Inácio Arruda e, logo após, o Senador 
Blairo Maggi.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Apenas, Srª 
Presidente, para dizer que o PSDB vota “sim”.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
encaminho o voto do PCdoB, favorável a essa medi-
da provisória, que trata de crédito que vai minimizar a 
atual realidade que vive o Nordeste brasileiro. O Ceará 
está sendo atingido duramente, mas acontece o mes-
mo com a Paraíba, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Alagoas. Todos os nossos Estados estão sen-
do atingidos duramente por um período de estiagem, 
talvez a maior estiagem dos últimos 40 anos a que 
nós estamos assistindo, agora, no Nordeste brasileiro.

Por isso, são sobejas as razões que temos para 
votar favoravelmente à medida provisória, encaminhan-
do o voto do PCdoB. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O PCdoB vota “sim”.
Com a palavra o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, pela Liderança do PR e da Vice-Liderança do Blo-
co União e Força, nós recomendamos o voto “sim” na 
Medida Provisória nº 553.

Queremos, aqui, parabenizar o relator Lobão Filho 
pelo seu relatório e dizer que somos solidários a todos 
aqueles que, neste momento, sofrem no Nordeste pelo 
excesso da seca, pela falta de chuva naquela região. Es-
peramos que os recursos que estamos aprovando hoje 
aqui sejam, de fato, colocados à disposição do povo nor-
destino e de todos aqueles que precisam neste momento.

Então, nosso voto é “sim”, pela aprovação da 
matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PR encaminha o voto “sim”.

Senador Eduardo Lopes, pelo PRB.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, quero fazer o encaminhamento pelo PRB, 
congratular-me com o relator desta MP nº 553, Lobão 
Filho, e também com o Governo Federal pela atitude 
referente a questão da aquisição urgente de radares 
de monitoramento com vistas à prevenção de aciden-
tes. No caso, o Rio de Janeiro, infelizmente, foi vítima 
de maior tragédia em relação a isso.

Então, o PRB encaminha a favor, congratulando-se, 
mais uma vez, com o Relator e com o Governo Federal.

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

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para encami-
nhar pelo DEM, Srª Presidente.

Primeiro, quero cumprimentar o Relator, Edison 
Lobão, pela maneira como conduziu o trabalho no 
seu relatório, o que permitiu com que o Democratas 
encaminhasse o voto “sim”. Para aqueles que votam 
com o Democratas, nós votamos “sim” à matéria, pois 
achamos que a Medida Provisória é relevante e certa-
mente é de interesse de toda a coletividade que vai ser 
beneficiada por meio dessa medida. Encaminho “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Democratas vota “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quero dar as boas-vindas ao Colégio Lourenço 
Castanho, da capital do meu Estado São Paulo: boas-
-vindas ao Senado.

Com a palavra...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, em primeiríssimo lugar, eu quero cumprimentar o 
Senador Edison Lobão Filho, Relator desta importante 
Medida Provisória. Quero dizer que trata da solução 
dos problemas da seca, de créditos.

Srª Presidenta, estamos aguardando, também, 
a tramitação da Medida Provisória 565, cujo Relator 
é o Senador Walter Pinheiro, quando vamos ter opor-
tunidade de aprofundar um pouco a renegociação da 
dívida dos agricultores do Nordeste. Isso é uma coi-
sa fundamental. O Nordeste está se deparando com 
um número muito grande de execuções judiciais. E 
é muito importante não apenas reabrir o prazo, que 
já foi garantido numa outra medida provisória e pela 
sanção da Presidente Dilma, mas garantir, sobretudo, 
a inclusão de novas fontes de financiamento nessa 
renegociação. A expectativa que nós temos é exata-
mente essa.

Recomendo o voto favorável à bancada do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – As Senadoras e os Senadores que aprovam a 
medida provisória permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.
Votação.
Agora, prestem atenção, porque é fácil, mas é 

complicado.
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário.
Algum Senador deseja encaminhar?
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Senador Eduardo Braga, é para encaminhar as 
emendas de parecer contrário. Pela rejeição ou pela 
aprovação.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, encaminhando, obviamente, pelo parecer con-
trário às emendas apresentadas à MP, pelas razões 
já expostas, até pelo prazo que nós temos de validade 
da Medida Provisória. 

Com essas emendas nós estaríamos prejudi-
cando todo o povo do Nordeste, todos aqueles que 
necessitam da imediata lei de conversão desta Medi-
da Provisória 553. Portanto, a indicação é contrária à 
aprovação das emendas, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Se houver encaminhamento que seja dife-
rente do Senador Eduardo Braga, por favor, se colo-
que. (Pausa.)

Não havendo, eu coloco em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas, a matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011 
Mensagem nº 147, de 2011 – CN 

(Nº 594/2011, na origem)

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, da defesa e da Integração Nacional, 
no valor global de R$533.581.700,00, para 
os fins que especifica.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da 
Defesa e da Integração Nacional, no valor global de 
R$533.581.700,00 (quinhentos e trinta e três milhões, 
quinhentos e oitenta e um mil e setecentos reais), para 
atender à programação constante do Anexo a esta 
Medida Provisória.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos agora à votação da Lei da Copa, con-
forme entendimento entre os líderes.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 10, DE 2012

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 400, de 2012 – RISF 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012 
(nº 2.330/2011, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre as medidas relativas à Copa das Con-
federações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa 
2014, que serão realizadas no Brasil; e altera 
as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
e 10.671, de 15 de maio de 2003.

A matéria depende de pareceres da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, de Meio Ambiente 
e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – ...para proferir parecer em substituição à Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, como 
esta matéria é demorada, nós tínhamos um entendi-
mento de que se votaria com precedência a matéria 
sobre as turmas recursais da Justiça Federal, com o 
acordo da liderança do Governo inclusive.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, eu sei. Eu também fui procurada... 
Eu não sei se tem muita diferença nós votarmos – já 
iniciamos esta – o Item 2, havendo o compromisso de 
minha parte de colocá-lo em votação, de acabarmos 
a votação da Copa e partirmos para o Item 2. Não 
vejo nenhuma...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ocor-
re que esta votação da Lei Geral da Copa deve de-
morar bastante. Então, V. Exª assegura que votará em 
seguida a outra matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É. Então, tenho que ter um compromisso de 
V. Exª de o Item 2 não atrapalhar a votação da Lei da 
Copa. Acordado isso, nós vamos em frente.

Acordados?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª 

é que comanda. Mas nós votaríamos, simbolicamente, 
a outra proposta rapidamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu quero consultar os outros líderes, porque a 
Lei da Copa tem que ser votada hoje. Se há o enten-
dimento de que podemos votar o Item 2, sem grandes 
prolongamentos, nós votaremos.

Há o entendimento de todos os líderes de que 
faremos dessa forma?

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente, há um entendimento. Eu concordo 
com a inclusão do Item 2. Já conversei isso...

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

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – ...com o Senador Mozarildo. E, com relação à 
votação consensual da criação das Varas na Justiça 
do Trabalho em vários Estados, eu gostaria de, mais 
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uma vez, pedir a V. Exª para incluirmos o projeto que 
cria a Vara de Penedo, de Alagoas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Essa está, Senador, já está. Essa eu até li antes. 
Não tem problema. Eu estou preocupada de colocar 
o Item 2 e depois...

Bom, tem um acordo. Vamos votar rapidamente 
o Item 2.

Suspendo a leitura da Copa, e vamos ao Item 
2, rapidamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 3, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento 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.

A discussão da matéria foi encerrada, em turno 
suplementar, na sessão deliberativa ordinária de 17 de 
agosto de 2011, com a apresentação das Emendas 
de nºs 1 a 9-Plenário.

Passa-se à votação.

Votação do substitutivo, em turno suplementar, 
sem prejuízo das emendas e subemendas.

Sem haver necessidade de encaminhamento, 
porque está tudo acertado, as Senadoras e os Sena-
dores que o aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 10, da CCJ.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Há, sobre a mesa, requerimento de votação, em 

globo, das subemendas da CCJ às Emendas 1, 2, 4 e 
8, do Plenário, do Senador Mozarildo.

O Senador Mozarildo requer, nos termos regi-
mentais, a votação, em globo, das Emendas 1, 2, 4 e 8.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, a votação 
em globo das Subemendas CCJ às Emendas nºs 1, 
2, 4 e 8-Plen, apresentadas ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 3, de 2010, que dispõe sobre o processo e o 
julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição 
de crimes praticados por organizações criminosas; 
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 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.

Sala das Sessões, de outubro de 2012. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.  

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

Tem que entender que é das emendas, das su-
bemendas às emendas.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação, em globo, agora das sube-

mendas da CCJ às Emendas 1, 2, 4 e 8, do Plenário, 
que têm preferência regimental nos termos do art. 300 
do Regimento Interno. 

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas as subemendas da CCJ, ficam preju-
dicadas as Emendas 1, 2, 4 e 8, do Plenário.

Votação, em globo, das Emendas 3, 5...
Agora prestem atenção que é o parecer contrário. 
Votação, em globo, das Emendas 3, 5, 6, 7 e 9, 

do Plenário – parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas. 
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Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 471, DE 2012  
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara n° 3, de 
2010 (n° 2.057, de 2007, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 3, de 2010 (n° 2.057, de 2007, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo e julgamento colegiado 
em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados 
por organizações criminosas; altera os Decretos-Leis 
n°s 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, e as Leis n°s 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá 
outras providências, consolidando as subemendas da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
às Emendas n°s 1, 2, 4 e 8 – Plen e a Emenda n° 10 
– CCJ, aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 471, DE 2012

Redação final do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara n° 3, de 
2010 (n° 2.057, de 2007, na Casa de origem).

Dispõe sobre o processo e o julgamento 
colegiado em primeiro grau de jurisdição de 
crimes praticados por organizações criminosas; 
altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), o Decreto-Lei n° 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei 
n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Em processos ou procedimentos que te-
nham por objeto crimes praticados por organizações 
criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de 
colegiado para a prática de qualquer ato processual, 
especialmente:

I – decretação de prisão ou de medidas asse-
curatórias;

II – concessão de liberdade provisória ou revo-
gação de prisão;

III – sentença;
IV – progressão ou regressão de regime de cum-

primento de pena;
V – concessão de liberdade condicional;
VI – transferência de preso para estabelecimento 

prisional de segurança máxima; e
VII – inclusão do preso no regime disciplinar di-

ferenciado.
§ 1° O juiz poderá instaurar o colegiado, indican-

do os motivos e as circunstâncias que acarretam risco 
à sua integridade física em decisão fundamentada, da 
qual será dado conhecimento ao órgão correicional:

§ 2° O colegiado será formado pelo juiz do pro-
cesso e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio 
eletrônico dentre aqueles de competência criminal em 
exercício no primeiro grau de jurisdição.

§ 3° A competência do colegiado limita-se ao ato 
para o qual foi convocado.

 § 4° As reuniões poderão ser sigilosas sempre 
que houver risco de que a publicidade resulte em pre-
juízo à eficácia da decisão judicial.

§ 5° A reunião do colegiado composto por juízes 
domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela 
via eletrônica.

§ 6° As decisões do colegiado, devidamente fun-
damentadas e firmadas, sem exceção, por todos os 
seus integrantes, serão publicadas sem qualquer refe-
rência a voto divergente de qualquer membro.

§ 7° Os tribunais, no âmbito de suas competên-
cias, expedirão normas regulamentando a composição 
do colegiado e os procedimentos a serem adotados 
para o seu funcionamento.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se or-
ganização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais 
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja 
pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos 
ou que sejam de caráter transnacional.

Art. 3° Os tribunais, no âmbito de suas compe-
tências, são autorizados a tomar medidas para reforçar 
a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:
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I — controle de acesso, com identificação, aos 
seus prédios, especialmente aqueles com varas cri-
minais, ou às áreas dos prédios com varas criminais;

II — instalação de câmeras de vigilância nos 
seus prédios, especialmente nas varas criminais e 
áreas adjacentes;

III — instalação de aparelhos detectores de me-
tais, aos quais se devem submeter todos que queiram 
ter acesso aos seus prédios, especialmente às varas 
criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda 
que exerçam qualquer cargo ou função pública, res-
salvados os integrantes de missão policial, a escolta 
de presos e os agentes ou inspetores de segurança 
próprios.

Art. 4° O art. 91 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 1° e 2°:

“Art. 91. .................................................
 .......................................................................

§ 1° Poderá ser decretada a perda de 
bens ou valores equivalentes ao produto ou 
proveito do crime quando estes não forem en-
contrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2° Na hipótese do § 1°, as medidas as-
securatórias previstas na legislação processual 
poderão abranger bens ou valores equivalen-
tes do investigado ou acusado para posterior 
decretação de perda.” (NR)

Art. 5° O Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 144-A:

“Art. 144A. O juiz determinará a aliena-
ção antecipada para preservação do valor dos 
bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer 
grau de deterioração ou depreciação, ou quan-
do houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1° O leilão far-se-á preferencialmente 
por meio eletrônico.

§ 2° Os bens deverão ser vendidos pelo 
valor fixado na avaliação judicial, ou maior. 
Não alcançado o valor estipulado pela admi-
nistração judicial, será realizado novo leilão, 
em até 10 (dez) dias contados da realização 
do primeiro, podendo os bens ser alienados 
por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) 
do estipulado na avaliação judicial.

§ 3° O produto da alienação ficará de-
positado em conta vinculada ao juízo até a 
decisão final do processo, procedendo-se à 

sua conversão em renda para a União, Estado 
ou Distrito Federal, no caso de condenação, 
ou, no caso de absolvição, à sua devolução 
ao acusado.

§ 4° Quando a indisponibilidade recair 
sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, 
títulos, valores mobiliários ou cheques emiti-
dos como ordem de pagamento, o juízo deter-
minará a conversão do numerário apreendido 
em moeda nacional corrente e o depósito das 
correspondentes quantias em conta judicial.

§ 5° No caso da alienação de veículos, 
embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à 
autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão 
de registro e controle a expedição de certifi-
cado de registro e licenciamento em favor do 
arrematante, ficando este livre do pagamento 
de multas, encargos e tributos anteriores, sem 
prejuízo de execução fiscal em relação ao an-
tigo proprietário.

§ 6° O valor dos títulos da dívida pública, 
das ações das sociedades e dos títulos de cré-
dito negociáveis em bolsa será o da cotação 
oficial do dia, provada por certidão ou publi-
cação no órgão oficial.

§ 7° Não serão submetidos à alienação 
antecipada os bens que a União, por intermé-
dio do Ministério da Justiça, ou o Estado, por 
órgão que designar, indicarem para serem co-
locados sob uso e custódia de órgão público, 
preferencialmente envolvido na operação de 
prevenção e repressão ao crime organizado.”

Art. 6° O art. 115 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 7°:

“Art. 115.  ..............................................
 .......................................................................

§ 7° Excepcionalmente, mediante auto-
rização específica e fundamentada das res-
pectivas corregedorias e com a devida comu-
nicação aos órgãos de trânsito competentes, 
os veículos utilizados por membros do Poder 
Judiciário e do Ministério Público que exerçam 
competência ou atribuição criminal poderão 
temporariamente ter placas especiais, de for-
ma a impedir a identificação de seus usuários 
específicos, na forma de regulamento a ser 
emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), pelo Conselho Nacional 
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do Ministério Público (CNMP) e pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran).” (NR)

Art. 7° O art. 6° da Lei n° 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso XI:

“Art. 6°  ..................................................
 .......................................................................

XI — os tribunais do Poder Judiciário 
descritos no art. 92 da Constituição Federal e 
os Ministérios Públicos da União e dos Esta-
dos, para uso exclusivo de servidores de seus 
quadros pessoais que efetivamente estejam no 
exercício de funções de segurança, na forma 
de regulamento a ser emitido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP).

 .................................................... ” (NR)
Art. 8° A Lei n° 10.826, de 2003, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 7°-A:

“Art. 7°-A. As armas de fogo utilizadas 
pelos servidores das instituições descritas 
no inciso XI do art. 6° serão de propriedade, 
responsabilidade e guarda das respectivas 
instituições, somente podendo ser utilizadas 
quando em serviço, devendo estas observar 
as condições de uso e de armazenagem es-
tabelecidas pelo órgão competente, sendo o 
certificado de registro e a autorização de porte 
expedidos pela Polícia Federal em nome da 
instituição.

§ 1° A autorização para o porte de arma 
de fogo de que trata este artigo independe do 
pagamento de taxa.

§ 2° O presidente do tribunal ou o chefe 
do Ministério Público designará os servidores 
de seus quadros pessoais no exercício de fun-
ções de segurança que poderão portar arma 
de fogo, respeitado o limite máximo de 50% 
(cinquenta por cento) do número de servidores 
que exerçam funções de segurança.

§ 3° O porte de arma pelos servidores das 
instituições de que trata este artigo fica con-
dicionado à apresentação de documentação 
comprobatória do preenchimento dos requisi-
tos constantes do art. 4° desta Lei, bem como 
à formação funcional em estabelecimentos 
de ensino de atividade policial e à existência 
de mecanismos de fiscalização e de controle 
interno, nas condições estabelecidas no regu-
lamento desta Lei.

§ 4° A listagem dos servidores das ins-
tituições de que trata este artigo deverá ser 
atualizada semestralmente junto ao Sinarm.

§ 5° As instituições de que trata este arti-
go são obrigadas a registrar ocorrência policial 
e a comunicar à Polícia Federal eventual per-
da, furto, roubo ou outras formas de extravio 
de armas de fogo, acessórios e munições que 
estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vin-
te e quatro) horas depois de ocorrido o fato.”

Art. 9° Diante de situação de risco decorrente do 
exercício da função às autoridades judiciais ou mem-
bros do Ministério Público e seus familiares, o fato será 
comunicado à polícia judiciária, que avaliará a necessi-
dade, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal.

§ 1° A proteção pessoal será prestada de acordo 
com a avaliação realizada pela polícia judiciária e após 
a comunicação à autoridade judicial ou ao membro do 
Ministério Público, conforme o caso:

I — pela própria polícia judiciária;
II — pelos órgãos de segurança institucional;
III — por outras forças policiais;
IV — de forma conjunta pelos citados nos inci-

sos I, II e III.
§ 2° Será prestada proteção pessoal imediata 

nos casos urgentes, sem prejuízo da adequação da 
medida, segundo a avaliação a que se referem o ca-
put e o § 1° deste artigo.

§ 3° A prestação de proteção pessoal será comu-
nicada ao Conselho Nacional de Justiça ou ao Conse-
lho Nacional do Ministério Público, conforme o caso.

§ 4° Verificado o descumprimento dos procedi-
mentos de segurança definidos pela polícia judiciária, 
esta encaminhará relatório ao Conselho Nacional de 
Justiça ou ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo necessidade de discutir a reda-
ção final, já amplamente debatida, está encerrada a 
discussão.

Em votação. (Pausa.)
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Voltamos agora à Lei da Copa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Esse projeto era mui-
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to importante e todos nós estávamos de acordo com a 
sua votação. Mas a solicitação que fizemos, em acordo 
com a Liderança do Governo, é para a votação do pro-
jeto que foi aprovado hoje na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e que diz respeito às turmas recursais da 
Justiça Federal, que nós aprovamos por unanimidade 
hoje na Comissão de Constituição e Justiça e tem o 
apoio da Casa sem discussão e era, inclusive, solici-
tação do Senador Mozarildo também. Podemos votar 
rapidamente, simbolicamente e sem discurso.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Podemos votar depois do da Copa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu tinha interrompido concedendo a palavra à 
Senadora Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, a senhora não iria colocar já a votação do 
outro projeto?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu não tinha entendido dessa forma e agora 
nós vamos continuar.

Com a palavra a Senadora.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Aí 

V. Exª colocará em votação...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Depois, Senador, depois. Agora nós estamos vo-
tando a Lei da Copa e não vou interromper novamente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
entendo, Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos votar a Lei da Copa e depois votaremos 
o pedido de V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estou 
de acordo. Era desejo da Liderança que votasse an-
tes o outro, mas nós compreendemos as dificuldades.

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

PARECER Nº 472, DE 2012–PLEN

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Srª Senadora 
Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, este 
é um momento muito importante, porque estamos de-
cidindo agora, no Senado, aquilo que a Câmara dos 
Deputados já deliberou.

Antes de fazer a leitura da análise do Projeto de 
Lei da Copa, eu queria agradecer ao Senador Roberto 

Requião, Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, pela indicação do meu nome para ser a Re-
latora nessa Comissão técnica da Lei Geral da Copa.

Obrigada, Senador Roberto Requião.
Queria agradecer também o apoio do Consul-

tor Legislativo Alexandre Guimarães, que é especia-
lista na área de esporte, pela dedicação no trabalho 
que fez com as relatorias, não só a minha, mas das 
demais comissões técnicas, ao Secretário da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Júlio Linhares, 
e também à Assessora Parlamentar do meu gabinete 
Bárbara Sales.

Tenho a convicção de que o desafio desta re-
latoria ficou mais leve porque foi compartilhado com 
o empenho e a dedicação dos demais relatores: na 
Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital do 
Rêgo; na Comissão de Assuntos Econômicos, Senador 
Francisco Dornelles; na Comissão de Meio Ambiente, 
Fiscalização e Controle, Senador Blairo Maggi.

Para mim, em especial, ficou um dilema nesta 
matéria semelhante ao da “A Escolha de Sofia”. 

Senador Eduardo Braga, essa escolha “proibir a 
bebida alcoólica”, como eu e a sociedade brasileira, 
vista pelo DataSenado  numa pesquisa, desejaríamos e 
a legislação de alguns Estados, que também proíbem 
a bebida; ou respeitar um contrato internacional que 
tem forte implicação não só no campo esportivo, mas 
também no campo econômico e jurídico.

A realização da Copa do Mundo, o maior evento 
esportivo do Planeta, é, sem dúvida, uma oportunida-
de especial para o Brasil reafirmar o crescimento com 
o inegável legado que pode ser conquistado com as 
obras de melhoria da infraestrutura do País em todos 
os aspectos. Isso sem falar na paixão dos brasileiros 
pelo futebol, que viram a última Copa em solo brasilei-
ro há 60 anos. É também um tema polemizado, quan-
do as mazelas nacionais dos problemas de saúde e 
segurança, por exemplo, carecem de mais atenção e 
mais investimentos, e os brasileiros, muitas vezes, se 
questionam: Nós podemos fazer a Copa? 

Mas o legado que esse evento vai deixar, como 
já vimos em várias audiências públicas, é inegável. 
Por isso, é preciso um cuidado e uma atenção muito 
especial com tudo que um evento dessa envergadura 
representa.

Como Relatora-Geral da Lei da Copa na Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, trabalhei com 
um olhar muito mais objetivo do que sentimental ou 
passional. 

No Senado, votei contra o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas, o RDC, que modificou a Lei 
nº 8.666, exatamente por entender que era preciso 
mantê-la. Mas, agora, tenho uma compreensão, tam-
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bém, dos compromissos internacionais que o País tem. 
Ao garantir a Copa para o Brasil, o então Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva assinou um contrato com a 
FIFA, assumindo compromissos com a Federação In-
ternacional de Futebol em carta datada de 15 de junho 
de 2007. Esse contrato prevê desde isenção geral de 
impostos à FIFA até a liberação da venda de bebidas 
nos estádios da Copa.

Srªs e Srs. Senadores, é esse contrato, esse com-
promisso internacional assumido pelo Governo Federal 
que estamos discutindo aqui no plenário.

O futebol, a Copa do Mundo, assunto tão caro 
ao povo brasileiro, expõe um dilema institucional na 
relação com o Poder Executivo e também federativo, 
pela transferência, aos Estados, da competência em 
decisões como a questão da venda de bebidas. 

Mais uma vez, não foi dada a chance ao Senado 
de aperfeiçoar ou mudar o texto aprovado na Câmara 
Federal. O que estamos vendo, diante da discussão da 
Lei Geral da Copa, é que o Executivo, mais uma vez, 
está limitando a liberdade do Legislativo para promover 
o aperfeiçoamento necessário. O que estamos fazendo 
aqui é, pura e simplesmente, a homologação de uma 
decisão do Executivo, tomada há cinco anos, quando 
o Presidente Lula assinou a carta-compromisso com a 
FIFA. A nós não foi dado espaço para negociação; ten-
tamos compensar essa dificuldade com muito trabalho.

Realizamos, no dia 2 de maio, na Comissão de 
Educação, uma audiência pública, com a participação 
do Ministro do Esporte Aldo Rebelo, que agora está lá, 
em Zurique, conversando com os dirigentes da FIFA e, 
mais tarde, com o representante do Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais do Ministério Público, Procu-
rador José Antônio Baêta de Melo Cançado, de Minas 
Gerais, que dá o prazer da presença em acompanhar 
esta votação, e também do Secretário do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República, 
General Rubem Peixoto Alexandre.

A audiência com a FIFA como queríamos, por 
razões conhecidas, não aconteceu. Pedidos para que 
mudássemos a Lei não faltaram nos gabinetes. Recebi 
representantes da Central Única dos Trabalhadores e 
também da Força Sindical preocupados com a pos-
sibilidade do uso do trabalho escravo ou infantil nos 
produtos comercializados durante o torneio e com a 
defesa dos direitos dos vendedores ambulantes nas 
cercanias dos estádios durante os jogos.

No último minuto, antes desta sessão, recebi um 
grupo de procuradores da Justiça de dez Estados bra-
sileiros, liderados pelo Procurador José Antônio Baêta 
de Melo Cançado, que insistiu na proibição de bebidas 
alcoólicas nos estádios, e, por sugestão deles, esta-
mos até apresentando aqui uma emenda de redação.

Os procuradores entendem que, como não será 
possível mudar a Lei Geral da Copa, limitássemos a 
comercialização da bebida apenas durante o evento 
da Copa do Mundo, ou seja, determinação legal e clara 
de que essa exceção seja transitória, valendo apenas 
para os 29 dias da Copa e para os dias da Copa das 
Confederações.

E por que a urgência pedida ontem para votar 
hoje esta matéria? Porque é preciso, um ano antes 
da realização da Copa, que haja a deliberação do 
Congresso Nacional. E nós estamos aqui, às vezes 
interrompidos por medidas provisórias e agora por um 
trabalho intenso da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to e também pelo Conselho de Ética desta Casa, com 
uma ocupação extra nos nossos trabalhos e nas nos-
sas responsabilidades. Isso poderia retardar o exame 
da matéria, que tem prazo de validade um ano antes 
da realização da Copa das Confederações, marcada 
para 2013.

A Copa do Mundo é um evento mundial, um even-
to da FIFA, mas será realizada no País do futebol, que 
não ama apenas a bola, mas, sobretudo, aprendeu a 
respeitar as leis e a forma como a sociedade se orga-
nizou nos últimos anos.

Vou, agora, direto à análise do projeto da Copa.
Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, a Copa 

das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo 
FIFA 2014 são os dois próximos megaeventos espor-
tivos que nosso País sediará. Durante os eventos, 
o olhar do mundo se voltará para o Brasil. Esta 
proposição, chamada Lei Geral da Copa, visa definir 
medidas para viabilizai e regular matérias específicas 
para essas competições.

Sabemos que o texto que nos chega foi objeto 
de grandes discussões na Câmara dos Deputados; 
no entanto, acreditamos que podemos melhorar e ga-
rantir que os anseios da sociedade civil prevaleçam 
sobre as determinações quase que impostas pela FIFA.

Analisaremos a proposição sob os ditames 
do art. 102 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que define as competências da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto (CE), segundo o qual 
compete a ela opinar sobre proposições relativas 
ao desporto. Não observamos problemas quanto 
ao mérito nesse campo.

Apesar de o relatório da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) tratar mais profun-
damente sobre a constitucionalidade e a juridicidade, 
vemos algumas preocupações quanto à juridicidade 
de alguns dispositivos, aos quais foram corretamen-
te apresentadas emendas, sobre as quais teceremos 
comentários mais adiante.
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Agradecemos, novamente, o apoio do Ministério 
Público dos Estados.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, passa-
mos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1-CE (De 
Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, e que aca-
tamos inteiramente, apresentando uma pequena alteração 
à ementa do PLC.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que tra-
zem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são interca-
lados pelo art. 49 que altera o Estatuto do Torcedor. Por 
isso, apresentaremos emenda corrigindo essa disposição.

2.1 Análise das Emendas

As emendas oferecidas ao PLC n° 10, de 2012, são 
meritórias e redigidas com boa técnica legislativa.

Contudo, apenas a Emenda n° 1 (De Redação), do 
Senador Paulo Bauer, poderia ser acatada sem alterações 
significativas ao texto que já foi amplamente discutido com 
a sociedade, com o Governo e com a FIFA, e acreditamos 
ser de bom teor. No entanto, acreditamos ser necessária 
melhoria ainda à ementa do PLC, que traremos em emen-
da de redação, acrescentando as disposições sobre a 
concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos 
jogadores das seleções campeãs do mundo de 58, 62 e 
70. Aliás, isso já objeto de projeto de lei do Executivo 
que está na Câmara dos Deputados.

As Emendas nºs 2 e 4, dos Senadores Paulo Bauer 
e Cristovam Buarque, respectivamente, tratam da proibi-
ção do porte, venda ou distribuição de bebidas alcoólicas 
nos estádios e entorno. Claro que temos a certeza de que 
essa proibição vai de acordo com o que especialistas e 
a maioria da população deseja. Contudo, julgamos que 
o Governo Federal deve cumprir os acordos assumidos 
e o texto deixando para que os Estados e o Distrito 
Federal definam a sua legislação quanto ao tema é, no 
momento, o mais correto.

Os Estados têm autonomia e o Ministério Público, 
nesse aspecto, poderá dar uma valiosa colaboração. 

Cabe aqui uma explicação mais detalhada.
Em 15 de junho de 2007, o Presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro do Esporte, Orlando 
Silva, enviaram à FIFA ofício assumindo garantias legis-
lativas e legais, às quais o Brasil se comprometia como 
candidato à sede da Copa do Mundo de 2014.

A chamada Garantia n° 8, que trata da Proteção 
e Exploração de Direitos Comerciais foi subscrita pelos 
Ministros: da Justiça, Tarso Genro; do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge; da Cultura, 
João Luiz Silva Ferreira; e da Ciência e Tecnologia, 
Sérgio Machado Rezende. Ela explicitava em seu texto – 
conforme a tradução juramentada: 

“(...) Afirmamos e garantimos tam-
bém à FIFA, e asseguraremos que não exis-
tem nem existirão restrições legais ou proibi-
ções sobre a venda, publicidade ou distribuição 
de produtos das Afiliadas Comerciais, inclusi-
ve alimentos e bebidas, nos Estádios ou em 
outros Locais durante as competições e que 
não haverá restrições legais sobre a exploração 
dos Direitos de Mídia, direitos de Marketing, 
marcas e outros direitos de propriedade intelec-
tual e comercial. (...) [cf. Tradução juramentada.]”

Ao contrário do que se pode pensar a princípio, o Pre-
sidente Lula não estava assinando a liberação da venda 
de bebidas alcoólicas nos estádios. Na época, a FIFA era 
quem proibia a venda de bebidas alcoólicas nos está-
dios, conforme os ditames do art. 19 das “Diretrizes de 
Segurança da FIFA”, vigentes até 31 de dezembro de 2008. 

As Diretrizes afirmavam claramente que “a 
venda e a distribuição de bebidas alcoólicas deve 
ser proibida dentro dos limites do estádio antes e du-
rante o jogo”. 

Definia-se, também, que “se quaisquer pesso-
as dentro do estádio forem encontradas sob influência 
de álcool ou quaisquer outras substâncias que possam 
afetar seu estado de consciência, a polícia e as forças de 
segurança devem removê-la do estádio imediatamente”.

Com vigência desde 1º de janeiro de 2009, os “Re-
gulamentos de Segurança da FIFA” flexibilizaram essa 
proibição, no art. 20, possibilitando a venda de bebidas 
alcoólicas.

Contudo, se hoje viéssemos a proibir a venda das 
bebidas por meio de lei federal, no caso o Estatuto de 
Defesa do Torcedor ou por esta proposição, o que estaria 
em jogo seria a imagem do País. O Brasil assumiu por 
meio de seu Presidente um compromisso pela liberação 
da venda de bebidas. A mudança de posição da FIFA, 
em 2009, passa a incluir a liberação de bebidas alco-
ólicas entre as bebidas que podem ter venda liberada.

Vale lembrar, Srªs e Srs. Senadores, contudo, 
que os números comprovam a diminuição da violência 
dentro e fora dos estádios com a proibição das bebi-
das alcoólicas. A legislação esportiva brasileira, que 
se encontra entre as mais avançadas do mundo, não 
deve ser deixada de lado por motivos injustificáveis.

Essa liberação deve ter como marcas, portanto, 
Srs. Membros do Ministério Público, a transitoriedade 
da lei e sua excepcionalidade, restritas à Copa das 
Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014.

Claramente, a liberação deve ter como marcas a 
transitoriedade da lei e a excepcionalidade à Copa das 
Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014.
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O art. 68, do Projeto de Lei do Governo suspende 
o art. 13-A do Estatuto do Torcedor apenas durante as 
competições referidas agora. 

Repetindo, caro Senador Vital do Rêgo, a libera-
ção deve ter como marca, portanto, a transitoriedade da 
lei – transitória, a lei – e a excepcionalidade deve ser 
restrita – e vai ser restrita, exclusivamente – durante 
os 29 dias da Copa, em 2014, e aos dias da competi-
ção da Copa das Confederações. 

Exatamente esse é o tema que os membros do 
Ministério Público queriam, a clareza, e é o que nós 
estamos agora alertando durante a apresentação des-
te relatório..

Infelizmente, com a necessidade de mantermos 
o compromisso, perdemos a oportunidade de projetar 
uma imagem positiva do País para todo o mundo, pois 
o avanço alcançado com a proibição de bebidas em 
nossos estádios, trazido pelo Estatuto de Defesa do 
Torcedor, poderia ser uma bandeira contra a violência 
nos estádios e no sentido da prevenção do alcoolismo.

Aliás, numa audiência pública realizada nesta 
semana pelo Supremo Tribunal Federal para debater 
a Lei Seca, o Advogado Geral da União reforçava a 
importância desse combate, porque o consumo do ál-
cool associado ao volante ou ao trânsito é altamente 
perigoso. Da mesma forma, nos estádios vale a mes-
ma lógica em relação a isso.

Eu queria também agradecer essa valiosa co-
laboração dos membros do Ministério Público. Aliás, 
quando a FIFA esteve visitando Belo Horizonte, quan-
do ouvimos o relato do procurador de Minas Gerais, 
foi exatamente destacada a validade, a importância e 
o avanço da legislação que proibia a bebida alcoólica.

Por fim, vale lembrar aqui que as chamadas Fan 
Fests foram criadas exatamente para atender o público 
que quisesse ingerir bebidas alcoólicas em seguran-
ça durante a vigência da proibição estabelecida pelas 
Diretrizes de Segurança.

A Emenda n° 2 traz uma alteração à alínea “a” 
do inciso I do atual art. 29 do PLC, com a finalidade de 
melhorar o nome das campanhas sociais ali previstas. 
Contudo, há entendimento de que a emenda muda 
o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo.

O segundo teor da Emenda n° 4, que traz mais 
acréscimos ao art. 13-A do Estatuto do Torcedor, além 
do já trazido pelo art. 49 do PLC, julgamos que deve 
ser assunto de maior discussão, devendo ser tratado 
em momento posterior. E aí os Estados também terão 
esse papel.

Julgamos que as Emendas nºs 3 e 5, dos Sena-
dores Cristovam Buarque e Cyro Miranda, respectiva-
mente, são louváveis. No entanto, as alterações que 
trazem ao art. 26 do PLC, mudando regras na venda 

ou distribuição de ingressos, não devem ser acatadas, 
visto que aquele dispositivo foi alvo de grandes e re-
levantes discussões com todos os interessados das 
classes atingidas, tendo adquirido a melhor e mais 
conforme redação possível. 

Aliás, tais emendas virão sendo apresentadas 
como emendas de plenário, para melhor apreciação 
dos Srs. Senadores. 

Da mesma forma, a Emenda n° 7, do Senador 
Cyro Miranda, que propõe mudança ao art. 27 do PLC, 
não está sendo acolhida. Durante a discussão na Câ-
mara Federal, os diversos setores envolvidos, inclusive 
institutos de defesa do consumidor, concordaram com 
a redação atual, na qual não observamos nada que 
contrarie as atuais determinações do Código de Defesa 
do Consumidor e do Estatuto do Torcedor.

Por fim, a Emenda n° 6, do Senador Cyro Miran-
da, ao suprimir os artigos que tratam da concessão de 
prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das 
seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970, 
deixa de garantir a recompensa aos ídolos daquelas 
seleções nacionais.

Vale lembrar que o Projeto de Lei (PL) n° 7.377, de 
2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo sentido, 
já se encontra em análise na Câmara dos Deputados. 
Entretanto, é meritório que essas disposições façam 
parte desta proposição, chamada Lei Geral da Copa.

Apresento, agora, o meu voto.

Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, com as alterações 
decorrentes das quatro emendas de redação que ofe-
recemos adicionalmente.

A primeira delas: 
Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 

10, de 2012, a seguinte redação:
“Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 

Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 
2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que 
serão realizadas no Brasil; altera as Leis nºs 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 
2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958,1962 e 1970.”

Outra Emenda:
Dê-se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 

Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação;
“Art. 26.
§ 12. Os ingressos para proprietários ou possui-

dores de armas de fogo que aderirem à campanha 
referida no inciso I do art. 29 e para indígenas serão 
objeto de acordo entre o Poder Público e a FIFA.”
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Outra emenda de redação:
Corrija-se a grafia da abreviatura Fifa – com letra 

maiúscula só na letra inicial, e minúscula nas demais – 
para FIFA – com todas as letras maiúsculas – onde for 
necessário e altere-se, no Projeto de Lei da Câmara 
n° 10; de 2012, a abreviatura LOC para COL – sai da 
forma inglesa de pronunciar Comitê Organizador Local 
para a forma aportuguesada de COL, que é Comitê 
Organizador Local – nos incisos III e VI do art. 2º, no 
parágrafo único do art. 9º, no caput do art. 57 e nos 
arts. 67 e 69.

A próxima emenda:
Inverta-se a ordem dos arts. 49 e 50 do Projeto 

de Lei da Câmara n° 10, de 2012.
E, ainda, dê-se ao art. 68, da proposição em epí-

grafe, a seguinte redação:
Art. 68. Aplicam-se a essas competições, no que 

couberem, as disposições de Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003.

§ 1º Excetua-se da aplicação supletiva, constante 
do caput desse artigo, o disposto nos arts. 13 a 17, 19 
a 22, 24 e 27, no § 2º do art. 28, nos arts. 31-A, 32 e 
37 e nas disposições constantes dos Capítulos 2, 3, 
8, 9 e 10, da referida Lei. 

§ 2º Para fins da realização das competições, a 
aplicação do disposto nos arts. 2º- A, 39-A e 39-B da 
Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, fica restrita às 
pessoas jurídicas de direito privado ou existentes de 
fato constituídas ou sediadas no Brasil.

Apresenta a essa Emenda, como se vê Emen-
da Redacional, nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno do Senado.

Esse é o voto, Srª Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2012

De Plenário, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 10, de 2012 (Projeto de Lei nº 2.330, 
de 2011, na Casa de origem), do Poder Execu-
tivo, que dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa 
do Mundo FIFA 2014, que serão realizadas 
no Brasil; e altera as Leis nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 
2003; e sobre as emendas a ele oferecidas.

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Em exame nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) n° 10, de 2012, originário do Projeto de Lei (PL) 
nº 2.330, de 2011, de iniciativa do Poder Executivo.

O projeto está estruturado em 71 artigos, distri-
buídos em dez capítulos.

O Capítulo I – Das Disposições Preliminares ex-
põe o objetivo e as definições a serem observadas na 
proposição (arts. 1º e 2º).

Composto pelos arts. 3º a 18 e dividido em quatro 
seções, o Capítulo II trata da proteção e exploração 
de direitos comerciais.

A Seção I (Da Proteção Especial aos Direitos 
de Propriedade Industrial Relacionados aos Eventos) 
define, no art. 3°, a quais símbolos oficiais são asse-
guradas proteção especial como marca de alto reno-
me, segundo os ditames do art. 125 da Lei n° 9.279, 
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obriga-
ções relativos à propriedade industrial, doravante re-
ferida como Lei de Propriedade Industrial. No art. 4°, 
resguarda-se como marca notoriamente conhecida, 
conforme o art. 126 da referida lei, aquelas especifi-
cadas em lista fornecida e atualizada pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA). Em ambos os casos 
acima, não se aplica a vedação de registro de nome, 
prêmio ou símbolo de evento, definida no art. 124, XIII, 
da Lei n° 9.279, de 1996.

Essas anotações, que produzem efeitos até 31 de 
dezembro de 2014, são feitas pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), por meio de processo 
especial mais ágil e menos burocrático, especificado 
nos arts. 5° a 9°. Dispensa-se a FIFA do pagamento 
de eventuais retribuições referentes a esses procedi-
mentos até o final de 2014, consoante o art. 10.

O art. 11, único da Seção II (Das Áreas de Res-
trição Comercial e Vias de Acesso), assegura à FIFA, 
num perímetro máximo de 2 quilômetros dos Locais 
Oficiais de Competição, exclusividade para: divulgação 
de suas marcas; distribuição, venda, publicidade ou 
propaganda de produtos e serviços; e outras ativida-
des promocionais ou de comércio de rua. Entretanto, 
garante que comerciantes estabelecidos dentro do 
perímetro não tenham suas atividades prejudicadas, 
desde que não se utilizem das práticas definidas como 
crime na proposição.

A Seção III (Da Captação de Imagem ou Sons, 
Radiodifusão e Acesso aos Locais Oficiais de Compe-
tição) estabelece exclusividade à FIFA sobre a titula-
ridade de todos os direitos relacionados às imagens, 
aos sons e às outras formas de expressão dos Even-
tos no art. 12.

O texto dos arts. 13 e 14 do PLC determina que 
a FIFA divulgue manual com os critérios de credencia-
mento para acesso aos Locais Oficiais de Competição 
durante os períodos de competição ou por ocasião dos 
eventos, com até 180 dias de anterioridade, respeitan-
do os princípios da publicidade e da impessoalidade. 
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Também estabelece que as credenciais não implicam 
em direito de captação de imagens ou sons, que só te-
rão aqueles com autorização concedida pela entidade.

A disponibilização de flagrantes de imagens dos 
eventos aos 

veículos de comunicação interessados é tratada 
no art. 15. Deve ser feita em definição padrão (SDTV) 
ou em alta-definição (HDTV), a critério do veículo. Às 
retransmissoras, obriga-se a utilização, em sua pro-
gramação local, da parcela selecionada pela emisso-
ra geradora de imagens dos principais momentos dos 
eventos disponibilizadas pela FIFA.

Na Seção IV (Das Sanções Civis), com os arts. 
16 a 18. garante-se a indenização dos danos, dos lu-
cros cessantes e de qualquer proveito obtido contra 
aquele que praticar, sem autorização da FIFA ou de 
pessoa por ela indicada, atividades de publicidade es-
pecificadas. Também se definem critérios para o esta-
belecimento do valor da indenização e a destinação 
de produtos aprendidos.

O Capítulo III trata procedimentos específicos 
para a obtenção de vistos de entrada (art. 19) e per-
missões de trabalho para estrangeiros (art. 20), com 
relação às competições, até 31 de dezembro de 2014. 
Mais uma isenção à FIFA é criada no art. 21, pois os 
vistos e as permissões serão emitidos sem custo e em 
caráter prioritário.

No Capítulo IV – Da Responsabilidade Civil, o 
art. 22 trata da responsabilidade da União pelos danos 
que causar, por ação ou omissão, enquanto o art. 23 
determina que a União assuma os efeitos por todo e 
qualquer dano resultante ou surgido em função de qual-
quer incidente ou acidente de segurança relacionado 
aos Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou 
a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. 
O art. 24 possibilita que a União constitua garantias 
ou contratar seguro privado, ainda que internacional, 
em uma ou mais apólices, para a cobertura de riscos 
relacionados aos Eventos.

O Capítulo V trata da venda de ingressos e define, 
no art. 25, que seu preço será determinado pela FIFA. 
O art. 26 estabelece regras para regular a venda dos 
ingressos, suas categorias, possibilidades de descon-
tos e categorias beneficiárias. Também se determina 
que as disposições da legislação estadual e municipal 
referentes a descontos, gratuidades ou outras prefe-
rências, aplicáveis aos ingressos ou outros tipos de 
entradas para atividades esportivas, artísticas, culturais 
e de lazer, não se aplicam aos eventos. Ressalta-se, 
todavia, que os descontos previstos na Lei n° 10.741, 
de 1° de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências, serão respeitados 
em todas as categorias.

O art. 27 assevera que “os critérios para cance-
lamento, devolução e reembolso de ingressos, assim 
como para alocação, realocação, marcação, remarca-
ção e cancelamento de assentos nos locais dos Even-
tos serão definidos pela FIFA”.

Possibilita alterações de datas, horários ou lo-
cais dos eventos, sem aviso prévio aos consumidores, 
sendo concedido o direito ao reembolso do valor do 
ingresso ou o direito de comparecer ao evento re-
marcado (inciso I). Permite-se àquela entidade dispor 
sobre a possibilidade de venda de ingresso conjun-
tamente com pacotes turísticos ou de hospitalidade 
(inciso II). E possibilita que a federação estabeleça 
cláusula penal na hipótese de desistência da com-
pra de ingresso depois de confirmada a aceitação do 
pedido de ingresso ou após o pagamento do valor do 
ingresso, independentemente da forma de aquisição 
do ingresso (inciso III).

As condições de acesso e permanência nos Lo-
cais Oficiais de Competição são objeto do art. 28, úni-
co do Capítulo VI.

No Capítulo VII, composto pelo art. 29, possibili-
tam-se acordos entre o poder público e a FIFA no sen-
tido de divulgação: (a) de campanhas com o tema “Por 
um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e 
sem racismo” e pelo trabalho decente; (b) dos pontos 
turísticos brasileiros; e (c) da importância do combate 
ao racismo no futebol e da promoção da igualdade racial 
nos empregos gerados pela Copa do Mundo. Também 
trata de campanhas pela efetivação de aplicação volun-
tária de recursos da FIFA oriundos dos eventos para: 
(a) a construção de centros de treinamento de atletas 
de futebol, com manutenção de alojamento e instala-
ções desportivas adequados, sobretudo em matéria 
de alimentação, higiene, segurança e salubridade; (b) 
o incentivo para a prática esportiva dás pessoas com 
deficiência; e (c) o apoio às pesquisas específicas de 
tratamento das doenças raras.

O Capítulo VIII traz as disposições penais es-
pecíficas para as competições. Criam-se tipos penais 
temporários, com vigência específica até 31 de de-
zembro de 2014, conforme o art. 36 da proposição: 
(a) Utilização indevida de Símbolos Oficiais (arts. 30 
e 31), (b) Marketing de Emboscada por Associação 
(art. 32) e (c) Marketing de Emboscada por Intrusão 
(art. 33), os quais não estão contemplados na legis-
lação penal brasileira atualmente em vigor. Os tipos 
penais, caracterizados como crimes de ação penal 
condicionada à representação da FIFA (art. 34), são 
de menor potencial ofensivo com penas de detenção, 
de três meses a um ano, ou multa, salvo o definido no 
art. 31, com pena menor, de detenção, de um a três 
meses, ou multa.
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O art. 35 da proposição determina o limite de 1/30 
do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do 
fato a 5 vezes esse salário, a ser empregado na fixa-
ção do valor do dia-multa pelo juiz, consoante o art. 
49, § 1°, do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, tanto nos crimes estabeleci-
dos na proposição quanto nos crimes do Estatuto do 
Torcedor (Lei n° 10.671, de 2003), dispostos nos arts. 
41-B a 41-G, incluídos pela Lei n° 12.299, de 27 de 
julho de 2010.

Composto pelos arts. 37 a 50, o Capítulo IX traz 
disposições permanentes acrescidas pela proposição 
à legislação nacional.

Em primeiro lugar, os arts. 37 a 47 estipulam a 
concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos 
jogadores das seleções campeãs do mundo de 1958, 
1962 e 1970, e especificam as regras para a conces-
são desses benefícios.

Os arts. 48 e 50 trazem mudanças ao Estatuto 
do Estrangeiro. O primeiro acresce os §§ 1° a 5° ao 
art. 9°, que trata da concessão do visto de turista, de-
finindo novos procedimentos, em especial quanto à 
emissão por meio eletrônico; o segundo acrescenta os 
arts. 9°-A e 9°-B, com penalidades tanto a estrangeiros 
que fornecerem informações falsas ou descumprirem 
regras definidas na Lei quanto a servidores ou agentes 
públicos responsáveis.

O art. 49 adiciona o inciso X ao art. 13-A do Es-
tatuto do Torcedor, proibindo a utilização de bandeiras, 
inclusive com mastro de bambu ou similares, para ou-
tros fins que não o da manifestação festiva e amigá-
vel, entre as condições de acesso e permanência do 
torcedor no recinto esportivo.

Por fim, o Capítulo X traz, em 21 artigos, as dis-
posições finais da proposição.

Segundo o art. 51, nas causas demandadas con-
tra a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus respectivos 
representantes legais, empregados ou consultores, cujo 
objeto verse sobre as hipóteses de responsabilidade 
civil, a União passa a ser obrigatoriamente intimada 
para que informe se possui interesse de integrar a lide. 

“As controvérsias entre a União e a FIFA, Sub-
sidiárias FIFA no Brasil, seus representantes legais, 
empregados ou consultores cujo objeto verse sobre 
os Eventos, poderão ser resolvidas pela Advocacia-
-Geral da União, em sede administrativa, mediante 
conciliação, se conveniente à União e às demais pes-
soas referidas”, segundo o art. 52.

O parágrafo único do art. 52 estabelece que a 
validade de Termo de Conciliação de controvérsias 
entre a União e a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, 
seus representantes legais, empregados ou consulto-
res, cujo objeto verse sobre os Eventos e que envolver 
o pagamento de indenização ficará condicionada: I – 
à sua homologação pelo Advogado-Geral da União; 
e II – à sua divulgação, previamente à homologação, 
mediante publicação no Diário Oficial da União e a 
manutenção de seu inteiro teor, por prazo mínimo de 

5 dias úteis, na página da Advocacia-Geral da União 
na internet.

Pelo art. 53, mais uma isenção, acatada quando 
da candidatura do País, diz respeito ao adiantamento 
de custas, emolumentos, caução, honorários periciais 
e quaisquer outras despesas judiciais. São agraciados 
com esse beneficio a FIFA, as Subsidiárias da FIFA 
no Brasil, seus representantes legais, consultores e 
empregados perante os órgãos da Justiça Federal, 
da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar da União, da 
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios, em qualquer instância, e aos tribunais supe-
riores. O dispositivo determina que, tampouco, serão 
condenados em custas e despesas processuais, salvo 
comprovada má-fé.

No art. 54, assegura-se a disponibilidade dos 
Locais Oficiais de Competição, em especial os es-
tádios, onde sejam realizados os eventos, inclusive 
quanto ao uso de seus assentos, para uso exclusivo 
da FIFA. Pelo art. 55, disponibiliza-se para a realiza-
ção das competições, sem qualquer custo para o seu 
Comitê Organizador, de serviços de sua competência 
relacionados, entre outros, a: (1) segurança; (2) saúde 
e serviços médicos; (3) vigilância sanitária; e (4) alfân-
dega e imigração.

O art. 56 permite que a União declare feriados 
nacionais nos dias em que houver jogo da Seleção Bra-
sileira de Futebol; e que os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios que sediarão os eventos declarem fe-
riado ou ponto facultativo nos dias de sua ocorrência 
em seu território, durante a Copa do Mundo.

O serviço voluntário é a matéria dos arts. 57 a 60, 
que determinam regras para sua prestação.

Os arts. 61 e 62 tratam da utilização de aeródro-
mos militares e do estímulo ao uso de aeroportos nas 
cidades limítrofes àquelas onde serão realizadas par-
tidas. Determina-se, também, a aplicação do disposto 
no art. 22 do Estatuto do Estrangeiro, quanto à fisca-
lização da entrada de estrangeiros nos aeródromos 
militares, pelos órgãos competentes dos Ministérios 
da Saúde, da Justiça e da Fazenda.

O art. 63 define que, para a Jornada Mundial da 
Juventude – 2013, sejam adotados os mesmos proce-
dimentos previstos para a emissão de vistos de entrada 
estabelecidos nesta Lei, assim como as disposições 
sobre a prestação de serviço voluntário.

No art. 64, define-se que, em 2014, os sistemas 
de ensino deverão ajustar os calendários escolares de 
forma que as férias escolares decorrentes do encerra-
mento das atividades letivas do primeiro semestre do 
ano, nos estabelecimentos de ensino das redes pública 
e privada, abranjam todo o período entre a abertura e o 
encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol.

O art. 65 determina que seja concedido Selo de 
Sustentabilidade pelo Ministério do Meio Ambiente às 
empresas e entidades fornecedoras dos Eventos que 
apresentem programa de sustentabilidade com ações 
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de natureza econômica, social e ambiental, conforme 
normas e critérios por ele estabelecidos.

Em seguida, trata-se da aplicação subsidiária de 
leis às determinações constantes do PLC: a Lei de Pro-
priedade Industrial e as Leis n° 9.609, de 19 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comercia-
lização no País, e dá outras providências; e nº 9.610 de 
19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida 
a legislação sobre direitos autorais e da outra providên-
cias, no art. 66; a Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998 
(Lei Pele), no art. 67; e o Estatuto do Torcedor, no art. 68.

No art. 69, determina-se a aplicação subsidiária 
às Subsidiárias FIFA no Brasil e ao Comitê Organiza-
dor Local (COL) das determinações relativas à FIFA 
previstas na proposição.

O art. 70 define que “a prestação dos serviços de 
segurança privada nos Eventos obedecerá à legislação 
pertinente e às orientações normativas da Polícia Federal 
quanto à autorização de funcionamento das empresas 
contratadas e à capacitação dos seus profissionais”.

Por fim, o art. 71 traz a cláusula que trata do iní-
cio de vigência da lei, que é a data de sua publicação, 
salvo as disposições sobre a concessão de prêmio e 
de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970, que somen-
te produzirão efeitos a partir de 1° de janeiro de 2013.

Durante o prazo regimental, o projeto recebeu na 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CE) as 
seguintes emendas: as Emendas n° 1 e 2, do Senador 
Paulo Bauer; n° 3 e 4, do Senador Cristovam Buarque; 
e n° 5 a 7, do Senador Cyro Miranda.

A Emenda n° 1 (De Redação) traz duas altera-
ções de redação: uma, à ementa, acrescentando que 
a proposição traz medidas relativas à Jornada Mun-
dial da Juventude; e, outra, ao § 12 do art. 26 do PLC 
deixando as definições trazidas no texto do dispositivo 
mais claras. Também, unifica-se a grafia da abreviatura 
FIFA, conforme todos os documentos legais e relativos 
às competições, assim como corrige-se a abreviatura 
do Comitê Organizador Local para COL.

A Emenda nº 2 modifica a redação do título do Ca-
pítulo VI e acrescenta art. 29, renumerando os demais, de 
forma a definir proibições nos estádios e dentro do limite 
das áreas de exclusividade relacionadas aos estádios. 
Também altera a redação da campanha social prevista na 
alínea a, do inciso I, do art. 30 renumerado pela emenda.

A Emenda n° 3 altera a redação do § 2° do art. 26 
do PLC, estabelecendo que no mínimo 1% dos ingres-
sos da Categoria 4 sejam distribuídos gratuitamente a 
estudantes de escolas públicas das cidades em que 
ocorrerem as partidas.

A Emenda n° 4 acrescenta o art. 29 ao PLC, renu-
merando os demais, trazendo as mesmas proibições da 
Emenda n° 2. Também altera a redação do art. 50, re-
numerado pela emenda, aprimorando a redação do art. 
13-A do Estatuto do Torcedor. Pela mudança, ele passa a 
estabelecer condições de acesso e permanência do tor-

cedor no recinto esportivo e num perímetro de, no mínimo, 
um quilômetro ao seu redor. Deixa-se, também, clara a 
vedação ao porte, à venda ou à distribuição de objetos, 
bebidas alcoólicas, ou substâncias proibidas ou suscetí-
veis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência.

Por fim, a emenda propõe acrescentar ao Estatuto 
os impedimentos trazidos pela Lei Geral da Copa, quais 
sejam: (1) porte e utilização de instrumentos dotados de 
raios laser ou semelhantes, ou que os possam emitir, à 
exceção de equipe autorizada pela entidade responsável 
pela organização da competição, pessoa ou entidade por 
ela indicada para fins artísticos; e (2) utilização de ban-
deiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para 
outros fins que não o da manifestação festiva e amigável.

A Emenda n° 5 modifica o § 7° do art. 26, elimi-
nando qualquer discricionariedade na celebração de 
acordos para viabilizar o acesso e a venda de Ingres-
sos em locais de boa visibilidade para as pessoas com 
deficiência e seus acompanhantes.

A Emenda n° 6 suprime os arts. 37 a 47 e o pará-
grafo único do art. 71 do PL, que tratam da concessão 
de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970.

Finalmente, a Emenda n° 7 altera a redação do 
art. 27 do PLC, de forma a que os critérios para cance-
lamento, devolução e reembolso de ingressos, assim 
como para alocação, realocação, marcação, remarcação 
e cancelamento de assentos nos locais dos eventos das 
competições sigam, no que couber, tanto o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990) quanto o Estatuto do Torcedor.

A matéria foi, inicialmente, distribuída à análise 
das Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (CMA), de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
Em virtude de requerimento de urgência, vem a Ple-
nário para apreciação definitiva.

II – Análise

A Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa 
do Mundo FIFA 2014 são os dois próximos megae-
ventos esportivos que nosso País sediará. Durante 
os eventos, o olhar do mundo se voltará para o Brasil. 
Esta proposição, chamada geralmente de Lei Geral da 
Copa, visa a definir medidas para viabilizar e regular 
matérias específicas para essas competições.

Sabemos que o texto que nos chega foi objeto 
de grandes discussões na Câmara dos Deputados; no 
entanto, acreditamos que podemos melhorar e garantir 
que os anseios da sociedade civil prevaleçam sobre as 
determinações quase que impostas pela FIFA.

Analisaremos a proposição sob os ditames do 
art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal, que 
define as competências da Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto (CE), segundo o qual compete a 
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ela opinar sobre proposições relativas ao desporto. Não 
observamos problemas quanto ao mérito nesse campo.

Apesar de o relatório da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania (CCJ) tratar mais profundamente 
sobre a constitucionalidade e a juridicidade, vemos 
algumas preocupações quanto juridicidade de alguns 
dispositivos, aos quais foram corretamente apresenta-
das emendas e teceremos comentários adiante.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1-CE (De 
Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, e que 
acatamos inteiramente, apresentando uma pequena 
alteração à ementa do PLC.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são in-
tercalados pelo art. 49 que altera o Estatuto do Tor-
cedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo 
essa disposição.

2.1 Análise das Emendas

As emendas oferecidas ao PLC n° 10, de 2012, 
são meritórias e redigidas com boa técnica legislativa.

Contudo, apenas a Emenda n° 1 (De Redação), 
do Senador Paulo Bauer, poderia ser acatada sem al-
terações significativas ao texto que já foi amplamente 
discutido com a sociedade, com o governo e com a 
FIFA, e acreditamos ser de bom teor. No entanto, acre-
ditamos ser necessária melhoria ainda à ementa do 
PLC, que traremos em emenda de redação, acrescen-
tando as disposições sobre a concessão de prêmio e 
de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.

As Emendas nº 2 e 4, dos Senadores Paulo Bauer 
e Cristovam Buarque, respectivamente, tratam da proi-
bição do porte, venda ou distribuição de bebidas alco-
ólicas nos estádios e entorno. Temos a certeza de que 
essa proibição vai de acordo com o que especialistas e 
a maioria da população deseja. Contudo, julgamos que 
o governo federal deve cumprir os acordos assumidos 
e o texto deixando para que os Estados e o Distrito 
Federal definam sua legislação quanto ao tema é, no 
momento, o mais correto.

Cabe aqui uma explicação mais detalhada.
Em 15 de junho de 2007, o Presidente da Re-

pública, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro do Es-
porte, Orlando Silva, enviaram à FIFA ofício assumin-
do garantias legislativas e legais, às quais o Brasil 
se comprometia como candidato à sede da Copa do 
Mundo de 2014.

A chamada Garantia n° 8, que trata da Proteção 
e Exploração de Direitos Comerciais foi subscrita pelos 
Ministros: da Justiça, Tarso Genro; do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge; da Cultu-
ra, João Luiz Silva Ferreira; e da Ciência e Tecnologia, 
Sérgio Machado Rezende. Ela explicitava em seu texto:

(...) Afirmamos e garantimos também à 
FIFA, e asseguraremos, que não existem nem 
existirão restrições legais ou proibições sobre a 
venda, publicidade ou distribuição de produtos 
das Afiliadas Comerciais, inclusive alimentos e 
bebidas, nos Estádios ou em outros Locais du-
rante as competições e que não haverá restri-
ções legais sobre a exploração dos Direitos de 
Mídia, direitos de Marketing, marcas e outros 
direitos de propriedade intelectual e comercial. 
(...) [cf. Tradução juramentada.]

Ao contrário do que se pode pensar a princípio, o 
Presidente Lula não estava assinando a liberação da 
venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Na época, 
a FIFA era quem proibia a venda de bebidas alcoóli-
cas nos estádios, conforme os ditames do art. 191 das 
“Diretrizes de Segurança da FIFA”, vigentes até 31 de 
dezembro de 2008.

As Diretrizes afirmavam claramente que “a venda 
e a distribuição de bebidas alcoólicas deve ser proibida 
dentro dos limites do estádio antes e durante o jogo”. 
Definia-se, também, que “se quaisquer pessoas dentro 
do estádio forem encontradas sob influência de álcool 
ou quaisquer outras substâncias que possam afetar 
seu estado de consciência, a polícia e as forças de se-
gurança devem removê-la do estádio imediatamente”.

Com vigência desde 1° de janeiro de 2009, os 
“Regulamentos de Segurança da FIFA” flexibilizaram 
essa proibição, no art. 202, possibilitando a venda de 
bebidas alcoólicas.

1 Article 19 — Ban on the sale of alcohol: 1. The safe and public 
distribution of alcohol shall be forbidden within the confines of the 
stadium before and during the match. 2. If any persons inside the 
stadium are found to be under the influente of alcohol or any other 
substances that may affect their state of rnind, the police and secu-
rity forces shall remove them from the stadium immediately. 3. Beve-
rages may only be served in plastic cups. (FIFA Safety Guidelines)

2 Article 20 — Alcohol and beverages: 1. FIFA recognises that the 
regulation of the consumption of alcohol is critical. If the possession, 
sale, distribution or consumption of alcohol is to be permitted at a 
match, then the match organiser must take all reasonable measures 
to ensure that the consumption of alcohol does not interfere with the 
spectators’ safe enjoyment of the match. Unless otherwise regulated 
by the law of the country where the event takes place, the following 
minimum measures are to be used: restrict the sale and distribution 
to authorised personnel; prohibit the possession and distribution of 
alcohol at the stadium premises (outer security perimeter) or in the 
stadium itself by any unauthorised individuals; prohibit the admission 
of any individual that appears to be drunk; prohibit the possession and 
distribution of glass or plastic bottles, cans or other closed portable 
containers that may be thrown and cause injury. 2. FIFA, the con-
federations and associations reserve the right to further restrict the 
possession, sale, distribution or consumption of alcohol at matches, 
including the type of beverages that may be sold, where alcoholic 
beverages may be consumed, or banning alcohol, as deemed ap-
propriate under circumstances. (FIFA Safety Regulations)
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Contudo, se hoje viéssemos a proibir a venda das 
bebidas por meio de lei federal, no caso o Estatuto de 
Defesa do Torcedor ou por esta proposição, o que estaria 
em jogo seria a imagem do País. O Brasil assumiu por 
meio de seu Presidente um compromisso pela liberação 
da venda de bebidas. A mudança de posição da FIFA 
em 2009 passa a incluir a liberação de bebidas alco-
ólicas entre as bebidas que devem ter venda liberada.

Vale lembrar, contudo, que os números com-
provam a diminuição da violência dentro e fora dos 
estádios com a proibição das bebidas alcoólicas. A 
legislação esportiva brasileira, que se encontra entre 
as mais avançadas do mundo, não deve ser deixada 
de lado por motivos injustificáveis.

Essa liberação deve ter como marcas, portanto, a 
transitoriedade da lei e sua excepcionalidade à Copa das 
Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014.

Infelizmente, com a necessidade de mantermos 
esse compromisso, perdemos a oportunidade de pro-
jetar uma imagem positiva do País para todo o mundo, 
pois o avanço alcançado da proibição de bebidas em 
nossos estádios, trazido pelo Estatuto de Defesa do 
Torcedor, poderia ser uma bandeira contra a violência 
nos estádios e no sentido da prevenção do alcoolismo.

Por fim, vale lembrar, aqui, que as chamadas 
Fan Fests foram criadas, exatamente, para atender o 
público que quisesse ingerir bebidas alcoólicas em se-
gurança durante a vigência da proibição estabelecida 
pelas Diretrizes de Segurança.

A Emenda n° 2 ainda traz uma alteração à alínea 
a do inciso I do atual art. 29 do PLC, com a finalidade 
de melhorar o nome das campanhas sociais ali previs-
tas. Contudo, é entendimento de que a emenda muda 
o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo.

O segundo teor da Emenda n° 4 que traz mais 
acréscimos ao art. 13-A do Estatuto do Torcedor, além 
do já trazido pelo atual art. 49 do PLC, julgamos que 
deva ser assunto de maior discussão, devendo ser 
tratado em momento posterior.

Julgamos que as Emendas n° 3 e 5, dos Senadores 
Cristovam Buarque e Cyro Miranda, respectivamente, 
são louváveis. No entanto, as alterações que trazem ao 
art. 26 do PLC, mudando regras na venda ou distribuição 
de ingressos não devam ser acatadas, visto que aquele 
dispositivo foi alvo de grandes e relevantes discussões 
com todos os interessados das classes atingidas, tendo 
adquirido a melhor e mais conforme redação possível.

Da mesma forma, a Emenda n° 7, do Senador 
Cyro Miranda, que propõe mudança proposta ao art. 
27 do PLC, não deve ser acolhida. Durante a discus-
são na Câmara dos Deputados, os diversos envolvidos, 
inclusive institutos de defesa do consumidor, concor-
daram com a redação atual, a qual não observamos 
nada que contrarie as atuais determinações do Código 
de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Torcedor.

Por fim, a Emenda n° 6, do Senador Cyro Miran-
da, ao suprimir os artigos que tratam da concessão de 
prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das 
seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970, 
deixa de garantir a recompensa aos ídolos daquelas 
seleções nacionais.

Vale lembrar que o Projeto de Lei (PL) n° 7.377, de 
2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo sentido, 
já se encontra em análise na Câmara dos Deputados. 
Entretanto, é meritório que essas disposições façam 
parte desta proposição, chamada Lei Geral da Copa.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, com as alterações 
decorrentes das quatro emendas de redação que ofe-
recemos adicionalmente.

EMENDA N° 1 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude – 2013, que serão realizadas no 
Brasil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e 
estabelece concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.”

EMENDA N° 2 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 
Câmara nº 10, de 2012, a seguinte redação:

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

§ 12. Os Ingressos para proprietários ou 
possuidores de armas de fogo que aderirem 
à campanha referida no inciso I do art. 29 e 
para indígenas serão objeto de acordo entre 
o poder público e a FIFA.”

EMENDA N° 3 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Corrija-se a grafia da abreviatura Fifa para FIFA 
onde for necessário e altere-se, no Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a abreviatura LOC para COL 
nos incisos III e VI do art. 2°, no parágrafo único do art. 
9°, no caput do art. 57 e nos arts. 67 e 69.

EMENDA N° 4 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Inverta-se a ordem dos arts. 49 e 50 do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012. – Senadora Ana 
Amélia – Relatora.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia, que deu seu 
parecer em substituição à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, questão de ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Questão de ordem, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Arguindo, V. Exª, o art. 403, combinado com o art. 
162 do Regimento Interno, a questão de ordem é em 
relação à votação anterior que fizemos.

Parece-me, Presidente – e esta questão de ordem 
não precisará, logicamente, ser respondida e decidida 
por V. Exª agora, pode inclusive ser decidida após a vo-
tação da Lei Geral da Copa –, que, quando o Senador 
Alvaro Dias informou à Mesa que havia acordo para 
votação da matéria anterior, ele estava se referindo ao 
Projeto de Lei nº 25, de 2010. O encaminhamento para 
votação foi do Projeto de Lei nº 3, de 2010. Em virtude 
do Projeto de Lei nº 3, de 2010, existia uma emenda, 
um pedido de destaque com emenda, de minha auto-
ria e de autoria também do Senador Humberto Costa.

Eu apresento essa questão de ordem, e confesso 
que não sei a solução, a alternativa para a resolução 
da questão. E, por isso, apresento a V. Exª e à Mesa 
essa questão de ordem, na esperança de que, ocorri-
do algum erro material, possamos ter um novo enca-
minhamento de votação, obviamente após o debate e 
apreciação da Lei Geral da Copa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Regimentalmente não é possível, Senador, mas 
vou dizer a V. Exª que não houve um erro. O Senador 
foi muito claro no seu pedido, que já havia sido pedido 
a mim pelos senhores que ali estavam. Era o Item 2 da 
pauta. Esse item está para ser votado desde o dia 17, 
foi lido aqui por mim, várias vezes foi perguntado se 
havia um entendimento. Infelizmente, V. Sª não estava 
presente nesse momento, e acho que foi por isso que 
não percebeu que não era o que era. Mas foi votado...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas Exª é que só informar: a informação de que o 
que foi pedido foi diferente do que foi votado não é 
minha; é do Senador Alvaro Dias. E V. Exª pode se 
checar com ele.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vou consultar as notas taquigráficas, pois acho 
que é o melhor meio.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeitamente, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu tenho certeza do que foi pedido, porque foi 

conversado por mim também, não só pelo Senador 
Alvaro Dias. Mas não adianta discutir isso. Vamos ver 
as notas taquigráficas. O importante é o encaminha-
mento que podemos dar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeitamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vou estudar o encaminhamento e apresen-
tarei depois uma solução. Certamente não no dia de 
hoje, porque hoje nós vamos acabar a votação da Lei 
da Copa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Eu lhe agradeço, Excelência.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Blairo Maggi, para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

PARECER Nº 473, DE 2012–PLEN

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vou ler o pa-
recer, o nosso voto pela Comissão de Meio Ambiente 
e Fiscalização, uma vez que essa matéria chegou ao 
Plenário, onde as quatro comissões farão aqui hoje o 
seu relatório, sendo que, pela Comissão de Educação, 
a Senadora Ana Amélia já o fez aqui, e leu o seu pare-
cer. Depois, falo eu pela Comissão de Meio Ambiente; 
o Senador Francisco Dornelles fará pela CAE; e, por 
último, parece-me que o Senador Vital do Rêgo falará 
pela CCJ, e fará, então, uma análise sobre as emen-
das que foram apresentadas.

Então, vou me deter à parte que cabe à CMA, 
fazendo com que parte do relatório lido aqui pela Se-
nadora Ana Amélia faça parte do nosso relatório.

Então, para ganharmos tempo, vou direto à análise 
da Comissão de Meio Ambiente, que diz que, no que 
tange às competências da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA), especificamente o art. 102-A do Regimento 
Interno do Senado Federal, segundo o qual compete à 
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle 
exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder 
Executivo, opinar sobre assuntos atinentes à defesa 
do meio ambiente e opinar sobre assuntos atinentes 
à defesa do consumidor, verificamos que todas as de-
terminações estão conformes e não causam impactos 
imprevistos. Vale lembrar que, mesmo as isenções, à 
FIFA ou a outras entidades, dadas no PLC, já haviam 
sido acordadas pelo governo brasileiro durante a can-
didatura à sede das competições.
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Apesar de ser tratada com mais prioridade no rela-
tório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), não vemos óbices quanto à constitucionalidade 
nem quanto à juridicidade do projeto.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1 (De 
Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, que 
acatamos integralmente.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro, são in-
tercalados pelo art. 49, que altera o Estatuto do Tor-
cedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo 
essa distorção.

Como disse, as emendas serão tratadas aqui, 
então, pelo Senador Vital do Rêgo e pela CCJ.

Vamos ao nosso VOTO.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 

de Lei da Câmara n° 10, de 2012, e da Emenda nº 1, 
com modificações da ementa na forma de subemen-
da de redação. E propomos pela rejeição das demais 
emendas com a alteração decorrente da emenda de 
redação que ofertamos adicionalmente.

Então, nosso voto é pela aprovação desse projeto.
Gostaria ainda de dar o meu testemunho, parti-

cular até, como integrante daquela Comissão, da qual 
o nosso querido Líder, Eduardo Braga, também partici-
pou. Fomos à Fifa, juntamente com o Presidente Lula, 
para dizer que o Brasil era candidato, que queria fazer 
essa Copa, que queria dar as condições necessárias a 
que a Fifa fizesse, aqui, uma grande Copa, ou melhor, 
a que o Brasil fizesse um grande Copa. Nesse dia, lá 
em Zurich, nós assinamos e assumimos, junto com o 
Presidente Lula, os compromissos para fazer uma gran-
de Copa. E um dos compromissos que assumimos foi 
exatamente o de termos uma Lei Geral da Copa que 
dará as isenções, que dará à Fifa as condições para 
que ela possa fazer, no Brasil, uma grande Copa, em 
um bom ambiente.

Portanto, presenciei as discussões, conheço as 
discussões, mas nós, como Governadores àquela 
época, Senador Eduardo Braga, e outros que conosco 
foram, conhecemos os termos e sabemos, por exem-
plo, que essa questão da venda de bebidas, que ora 
é discutida, ficou aqui para que os Estados façam a 
liberação individualmente. Mas cada um dos Esta-
dos, cada uma das 12 sedes já propostas já têm esse 
compromisso firmado. Portanto, não vejo que teremos 
nenhuma dificuldade de levar adiante todos os com-
promissos assumidos pelo Presidente Lula, ratificados 
pelos Governadores que lá estavam e que, hoje, são 
aprovados na Lei Geral da Copa.

Sendo assim, meu voto é pela aprovação pela 
Comissão de Meio Ambiente desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N°  , DE 2012

De Plenário, da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA), sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012 (Projeto de Lei n° 2.330, 
de 2011, na Casa de origem), do Poder Execu-
tivo, que dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa 
do Mundo FIFA 2014, que serão realizadas 
no Brasil; e altera as Leis n°’ 6815, de 19 de 
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 
2003; e sobre as emendas a ele oferecidas.

Relator: Senador Blairo Maggi

I – Relatório

Em exame nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) n° 10, de 2012, originário do Projeto de Lei (PL) 
n° 2.330, de 2011, de iniciativa do Poder Executivo. O 
projeto é estruturado em dez capítulos com 71 artigos.

Nas Disposições Preliminares (Capítulo I), expõe-
-se o objetivo e as definições a serem observadas na 
proposição (arts. 1° e 2°). O Capítulo II trata da pro-
teção e exploração de direitos comerciais. A Seção I 
(Da Proteção Especial aos Direitos de Propriedade 
Industrial Relacionados aos Eventos) define a quais 
símbolos oficiais são asseguradas a proteção especial 
como marca de alto renome, conforme os ditames do 
art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, doravante referida como Lei da Propriedade 
Industrial (art. 3°). Como marca notoriamente conheci-
da, conforme o art. 126 da referida lei, resguardam-se 
aquelas especificadas em lista fornecida e atualizada 
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) (art. 4°).

Essas anotações, que produzem efeitos até 31 de 
dezembro de 2014, são feitas pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), por meio de processo 
especial mais ágil e menos burocrático, especificado 
nos arts. 5° a 9°. Dispensa-se a FIFA do pagamento 
de eventuais retribuições referentes a esses procedi-
mentos até o final de 2014, consoante o art. 10.

No art. 11 da Seção II (Das Áreas de Restrição 
Comercial e Vias de Acesso), assegura-se à FIFA, 
num perímetro máximo de 2 quilômetros dos Locais 
Oficiais de Competição, exclusividade para: divulgação 
de suas marcas; distribuição, venda, publicidade ou 
propaganda de produtos e serviços; e outras ativida-
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des promocionais ou de comércio de rua. Entretanto, 
garante que comerciantes estabelecidos dentro do 
perímetro não tenham suas atividades prejudicadas, 
desde que não se utilizem das práticas definidas como 
crime na proposição.

A Seção III (Da Captação de Imagem ou Sons, 
Radiodifusão e Acesso aos Locais Oficiais de Compe-
tição) estabelece exclusividade à FIFA sobre a titula-
ridade de todos os direitos relacionados às imagens, 
aos sons e às outras formas de expressão dos Even-
tos (art. 12). Determina-se, também, que a Entidade 
divulgue manual com os critérios de credenciamento 
para acesso aos Locais Oficiais de Competição du-
rante os períodos de competição ou por ocasião dos 
eventos, com até 180 dias de anterioridade, respeitan-
do os princípios da publicidade e da impessoalidade. 
Também estabelece que as credenciais não implicam 
em direito de captação de imagens ou sons. Somente 
terão direito aqueles com autorização concedida pela 
entidade (arts. 13 e 14).

A disponibilização de flagrantes de imagens dos 
eventos aos veículos de comunicação interessados 
deve ser feita em definição padrão (SDTV) ou em alta-
-definição (HDTV), a critério do veículo. Obriga-se a 
utilização pelas retransmissoras, em sua programação 
local, da parcela selecionada pela emissora gerado-
ra de imagens dos principais momentos dos eventos 
disponibilizadas pela FIFA (art. 15).

Na Seção IV (Das Sanções Civis), garante-se 
a indenização dos danos, dos lucros cessantes e de 
qualquer proveito obtido contra aquele que praticar, 
sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indi-
cada, atividade de publicidade especificada. Também 
se definem critérios para o estabelecimento do valor 
da indenização e a destinação de produtos aprendi-
dos (arts. 16 a 18).

O Capítulo III trata de procedimentos específicos 
para a obtenção de vistos de entrada (art. 19) e per-
missões de trabalho para estrangeiros (art. 20), com 
relação às competições, até 31 de dezembro de 2014. 
Os vistos e permissões de trabalho serão emitidos sem 
custo e em caráter prioritário (art. 21).

No Capítulo IV — Da Responsabilidade Civil, 
trata-se da responsabilidade da União pelos danos 
que causar, por ação ou omissão (art. 22), além de se 
determinar que a União assuma os efeitos por todo 
e qualquer dano resultante ou surgido em função de 
qualquer incidente ou acidente de segurança relacio-
nado aos Eventos, exceto se e na medida em que a 
FIFA ou a vítima houver concorrido para  a ocorrência 
do dano (art.23). Possibilita-se, também, que a União 
constitua garantias ou contrate seguro privado, ainda 

que internacional, em uma ou mais apólices, para a 
cobertura de riscos relacionados aos Eventos (art. 24).

O Capítulo V trata da venda de ingressos e define 
que seu preço será determinado pela FIFA (art. 25). 
Estabelecem-se regras para regular a venda dos in-
gressos, suas categorias, possibilidades de descontos 
e categorias beneficiárias (art. 26). Por fim, dita que os 
critérios para cancelamento, devolução e reembolso 
de ingressos, assim como para alocação, realocação, 
marcação, remarcação e cancelamento de assentos nos 
locais dos Eventos serão definidos pela FIFA (art. 27).

As condições de acesso e permanência nos Lo-
cais Oficiais de Competição são objeto do Capítulo VI, 
com um único artigo (art. 28).

No Capítulo VII, possibilitam-se acordos entre o 
poder público e a FIFA no sentido de divulgação de 
campanhas sociais (art. 29).

O Capítulo VIII traz as disposições penais es-
pecíficas para as competições. Criam-se tipos penais 
temporários, com vigência específica até 31 de de-
zembro de 2014, conforme o art. 36 da proposição: 
(a) Utilização indevida de Símbolos Oficiais (arts. 30 e 
31), (b) Marketing de Emboscada por Associação (art. 
32) e (c) Marketing de Emboscada por Intrusão (art. 
33), os quais não estão contemplados na legislação 
penal brasileira atualmente em vigor. Os tipos penais, 
caracterizados como crimes de ação penal condicio-
nada à representação da FIFA (art. 34), são de menor 
potencial ofensivo com penas de detenção, de três 
meses a um ano, ou multa, à exceção do definido no 
art. 31, com pena menor, de detenção, de um a três 
meses, ou multa.

Determina o limite de 1/30 do maior salário mínimo 
mensal vigente ao tempo do fato a 5 vezes esse salá-
rio, a ser empregado na fixação do valor do dia-multa 
pelo juiz, consoante o art. 49, § 1°, do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, 
tanto nos crimes estabelecidos na proposição quanto 
nos crimes do Estatuto do Torcedor (Lei n° 10.671, de 
2003), dispostos nos arts. 41-B a 41-G, incluídos pela 
Lei n° 12.299, de 27 de julho de 2010 (art. 35).

Composto pelos arts. 37 a 50, o Capítulo IX traz 
disposições permanentes acrescidas pela proposição 
à legislação nacional. Primeiramente, os arts. 37 a 47 
estipulam a concessão de prêmio e de auxílio espe-
cial mensal aos jogadores das seleções campeãs do 
mundo de 1958, 1962 e 1970, e especificam as regras 
para a concessão desses benefícios.

Mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são tra-
zidas no art. 48, acrescendo os §§ 1° a 5° ao art. 9°, 
que trata da concessão do visto de turista, definindo 
novos procedimentos, em especial quanto à emissão 
por meio eletrônico; e, no art. 50, acrescentando os 
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arts. 9°-A e 9°-B, com penalidades tanto a estrangeiros 
que fornecerem informações falsas ou descumprirem 
regras definidas na Lei quanto a servidores ou agentes 
públicos responsáveis.

Ao Estatuto do Torcedor, adiciona-se o inciso X ao 
art. 13-A, proibindo a utilização de bandeiras, inclusive 
com mastro de bambu ou similares, para outros fins 
que não o da manifestação festiva e amigável, entre 
as condições de acesso e permanência do torcedor 
no recinto esportivo.

Por fim, o Capítulo X traz, em 21 artigos, as dis-
posições finais da proposição.

Em primeiro lugar, nas causas demandadas contra 
a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus respectivos 
representantes legais, empregados ou consultores, cujo 
objeto verse sobre as hipóteses de responsabilidade 
civil, a União passa a ser obrigatoriamente intimada 
para que informe se possui interesse de integrar a lide 
(art. 51). Define que “as controvérsias entre a União 
e a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus represen-
tantes legais, empregados ou consultores cujo objeto 
verse sobre os Eventos, poderão ser resolvidas pela 
Advocacia-Geral da União, em sede administrativa, 
mediante conciliação, se conveniente à União e às 
demais pessoas referidas” (art. 52).

Isenta-se a FIFA, as Subsidiárias da FIFA no 
Brasil, seus representantes legais, consultores e em-
pregados ao adiantamento de custas, emolumentos, 
caução, honorários periciais e quaisquer outras des-
pesas judiciais perante os órgãos da Justiça Federal, 
da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar da União, da 
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios, em qualquer instância, e aos tribunais superio-
res. Determina-se que, tampouco, serão condenados 
em custas e despesas processuais, salvo comprovada 
má-fé (art. 53).

Assegura-se a disponibilidade dos Locais Oficiais 
de Competição, em especial os estádios, onde sejam 
realizados os eventos, inclusive quanto ao uso de seus 
assentos, para uso exclusivo da FIFA (art. 54).

Disponibilizam-se para a realização das compe-
tições, sem qualquer custo para o seu Comitê Organi-
zador, os serviços de sua competência relacionados, 
entre outros, a: (1) segurança; (2) saúde e serviços 
médicos; (3) vigilância sanitária; e (4) alfândega e imi-
gração (art. 55).

Permite-se que a União declare feriados nacio-
nais nos dias em que houver jogo da Seleção Brasi-
leira de Futebol; e que os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios que sediarão os eventos declarem 
feriado ou ponto facultativo nos dias de sua ocorrên-
cia em seu território, durante a Copa do Mundo (art. 
56). E define-se que, em 2014, os sistemas de ensi-

no deverão ajustar os calendários escolares de forma 
que as férias escolares decorrentes do encerramento 
das atividades letivas do primeiro semestre do ano, 
nos estabelecimentos de ensino das redes pública 
e privada, abranjam todo o período entre a abertura 
e o encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014 de 
Futebol (art. 64).

O serviço voluntário é a matéria dos arts. 57 a 60, 
que determinam regras para sua prestação.

Trata-se da utilização de aeródromos militares 
e do estímulo ao uso de aeroportos nas cidades li-
mítrofes àquelas onde serão realizadas as partidas. 
Determina-se, também, a aplicação do disposto no art. 
22 do Estatuto do Estrangeiro, quanto à fiscalização 
da entrada de estrangeiros nos aeródromos militares, 
pelos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, 
da Justiça e da Fazenda (arts. 61 e 62).

Para a Jornada Mundial da Juventude – 2013, 
define-se que sejam adotados os mesmos procedi-
mentos previstos para a emissão de vistos de entrada 
estabelecidos nesta Lei, assim como as disposições 
sobre a prestação de serviço voluntário (art. 63).

Determina-se a concessão do Selo de Sustenta-
bilidade pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas 
e entidades fornecedoras dos Eventos que apresentem 
programa de sustentabilidade com ações de natureza 
econômica, social e ambiental, conforme normas e 
critérios por ele estabelecidos (art. 65).

Aplicam-se de forma subsidiária: a Lei de Proprie-
dade Industrial e as Leis nºs 9.609, de 19 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comer-
cialização no País, e dá outras providências; e 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e con-
solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências (art. 66 do PLC); a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998 (Lei Pelé) (art. 67); e o Estatuto do 
Torcedor (art. 68).

Determina-se a aplicação subsidiária às Subsi-
diárias FIFA no Brasil e ao Comitê Organizador Local 
(COL) das determinações relativas à FIFA previstas 
na proposição (art. 69).

Define-se que “a prestação dos serviços de se-
gurança privada nos Eventos obedecerá à legislação 
pertinente e às orientações normativas da Polícia 
Federal quanto à autorização de funcionamento das 
empresas contratadas e à capacitação dos seus pro-
fissionais” (art. 70).

Por fim, no art. 71, traz-se a cláusula que trata 
do início de vigência da lei, que é a data de sua pu-
blicação, salvo as disposições sobre a concessão de 
prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 



16702 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

1970, que somente produzirão efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2013.

Durante o prazo regimental, o projeto recebeu 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CE) 
as seguintes emendas: as Emendas nºs 1 e 2, do Se-
nador Paulo Bauer; nºs 3 e 4, do Senador Cristovam 
Buarque; e nºs 5 a 7, do Senador Cyro Miranda.

A Emenda nº 1 (De Redação) traz duas altera-
ções de redação: uma, à ementa, acrescentando que 
a proposição traz medidas relativas à Jornada Mun-
dial da Juventude; e, outra, ao § 12 do art. 26 do PLC 
deixando as definições trazidas no texto do dispositivo 
mais claras. Também, unifica-se a grafia da abreviatura 
FIFA, conforme todos os documentos legais e relativos 
às competições, assim como corrige-se a abreviatura 
do Comitê Organizador Local para COL.

A Emenda nº 2 modifica a redação do título do 
Capítulo VI e acrescenta art. 29, renumerando os de-
mais, de forma a definir proibições nos estádios e den-
tro do limite das áreas de exclusividade relacionadas 
aos estádios. Também altera a redação da campanha 
social prevista na alínea a, do inciso I, do art. 30 renu-
merado pela emenda.

A Emenda nº 3 altera a redação do § 2º do art. 26 
do PLC, estabelecendo que no mínimo 1% dos ingres-
sos da Categoria 4 sejam distribuídos gratuitamente a 
estudantes de escolas públicas das cidades em que 
ocorrerem as partidas.

A Emenda nº 4 acrescenta o art. 29 ao PLC, re-
numerando os demais, trazendo as mesmas proibições 
da Emenda nº 2. Também altera a redação do art. 50, 
renumerado pela emenda, aprimorando a redação do 
art. 13-A do Estatuto do Torcedor. Pela mudança, ele 
passa a estabelecer condições de acesso e permanên-
cia do torcedor no recinto esportivo e num perímetro 
de, no mínimo, um quilômetro ao seu redor. Deixa-se, 
também, clara a vedação ao porte, à venda ou à dis-
tribuição de objetos, bebidas alcoólicas, ou substân-
cias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar 
a prática de atos de violência.

Por fim, a emenda propõe acrescentar ao Esta-
tuto os impedimentos trazidos pela Lei Geral da Copa, 
quais sejam: (1) porte e utilização de instrumentos do-
tados de raios laser ou semelhantes, ou que os possam 
emitir, à exceção de equipe autorizada pela entidade 
responsável pela organização da competição, pessoa 
ou entidade por ela indicada para fins artísticos; e (2) 
utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu 
ou similares, para outros fins que não o da manifesta-
ção festiva e amigável.

A Emenda n° 5 modifica o § 7° do art. 26, elimi-
nando qualquer discricionariedade na celebração de 
acordos para viabilizar o acesso e a venda de Ingres-

sos em locais de boa visibilidade para as pessoas com 
deficiência e seus acompanhantes.

A Emenda n° 6 suprime os arts. 37 a 47 e o pará-
grafo único do art. 71 do PL, que tratam da concessão 
de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970.

Finalmente, a Emenda n° 7 altera a redação 
do art. 27 do PLC, de forma a que os critérios para 
cancelamento, devolução e reembolso de ingressos, 
assim como para alocação, realocação, marcação, re-
marcação e cancelamento de assentos nos locais dos 
eventos das competições sigam, no que couber, tanto o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990) quanto o Estatuto do Torcedor.

A matéria foi, inicialmente, distribuída à análise 
das Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (CMA), de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
Em virtude de requerimento de urgência, vem a Ple-
nário para apreciação definitiva.

II – Análise

A importância dos megaeventos esportivos que 
nosso País abrigará nesta década é notória. De iní-
cio, teremos a Copa das Confederações FIFA 2013 e 
a Copa do Mundo FIFA 2014, a que esta proposição 
visa regular.

No Congresso Nacional há mais de seis meses, 
o projeto de lei vem sendo objeto de discussões e me-
lhoras em seu texto.

A nosso ver, o PLC n° 10, de 2012, encontra-se 
adequado a garantir que o Brasil e o cidadão brasileiro 
tenham sua legislação respeitada, ao mesmo tempo 
em que cumpre as garantias firmadas pelo governo 
com a FIFA em 2007.

No que tange às competências da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA), especificamente o art. 102-A do Re-
gimento Interno do Senado Federal, segundo o qual 
compete à CMA exercer a fiscalização e o controle 
dos atos do Poder Executivo, opinar sobre assuntos 
atinentes à defesa do meio ambiente e opinar sobre 
assuntos atinentes à defesa do consumidor, verificamos 
que todas as determinações estão conformes e não 
causam impactos imprevistos. Vale lembrar que, mes-
mo as isenções à FIFA ou a outras entidades, dadas 
no PLC, já haviam sido acordadas pelo governo bra-
sileiro durante a candidatura à sede das competições.

Apesar de ser tratada com mais propriedade no 
relatório da Comissão de Constituição Justiça e Cida-
dania (CCJ), não vemos óbices quanto à constitucio-
nalidade nem quanto à juridicidade.
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Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1 (De 
Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, e que 
acatamos inteiramente.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são in-
tercalados pelo art. 49 que altera o Estatuto do Tor-
cedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo 
essa disposição.

II.1 Análise das Emendas

As emendas oferecidas ao PLC n° 10, de 2012, 
são meritórias e redigidas com boa técnica legislativa.

Contudo, apenas a Emenda n° 1 (De Redação) 
poderia ser acatada sem alterações significativas ao 
texto que já foi amplamente discutido com a socieda-
de, com o governo e com a FIFA, e acreditamos ser 
de bom teor. No entanto, acreditamos ser necessária 
melhoria ainda à ementa do PLC, que traremos em 
emenda de redação, acrescentando as disposições 
sobre a concessão de prêmio e de auxílio especial 
mensal aos jogadores das seleções campeãs do mun-
do em 1958, 1962 e 1970.

As Emendas nºs 2 e 4, ao proibirem o porte, a 
venda ou a distribuição de bebidas alcoólicas nos es-
tádios e entorno, desconsideram importante discussão 
havida e a temporariedade da liberação, que poderá 
ser definida pelos Estados ou pelo Distrito Federal, 
conforme suas realidades.

A Emenda n° 2 ainda traz uma alteração à alínea 
“a” do inciso I do atual art. 29 do PLC, com a finalidade 
de melhorar o nome das campanhas sociais ali previs-
tas. Contudo, é entendimento de que a emenda muda 
o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo.

O segundo teor da Emenda n° 4, que traz mais 
acréscimos ao art. 13-A do Estatuto do Torcedor, além 
do já trazido pelo atual art. 49 do PLC, julgamos que 
deva ser assunto de maior discussão, devendo ser 
tratado em momento posterior.

Julgamos que as Emendas nos 3 e 5, que trazem 
alterações ao art. 26 do PLC, mudando regras na ven-
da ou distribuição de ingressos não devam ser acata-
das, visto que aquele dispositivo foi alvo de grandes e 
relevantes discussões com todos os interessados de 
todas as classes atingidas, tendo adquirido a melhor 
e mais conforme redação possível.

Por motivo semelhante, a mudança proposta ao 
art. 27 do PLC, dada pela Emenda n° 7, não deve ser 
acolhida. Não observamos em sua redação atual algo 
que contrarie as atuais determinações do Código de 
Defesa do Consumidor e do Estatuto do Torcedor.

Por fim, a Emenda n° 6, ao suprimir os artigos 
que tratam da concessão de prêmio e de auxílio es-
pecial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958, 1962 e 1970, deixa de garantir a 
recompensa àqueles jogadores que foram ícones do 
futebol nacional. O Projeto de Lei (PL) n° 7.377, de 
2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo sentido, 
já se encontra em análise na Câmara dos Deputados. 
Nenhum lugar mais meritório do que esta proposição, 
chamada Lei Geral da Copa, para agraciar nossos ído-
los ou familiares das seleções vitoriosas do passado.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, com as alterações 
decorrentes das quatro emendas de redação que ofe-
recemos adicionalmente.

EMENDA N° 1 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 
Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 
2014 e à Jornada Mundial da Juventude — 2013, que 
serão realizadas no Brasil; altera as Leis nºs 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 
2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958, 1962 e 1970.”

EMENDA N° 2 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação:

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

§ 12. Os Ingressos para proprietários ou 
possuidores de armas de fogo que aderirem 
à campanha referida no inciso I do art. 29 e 
para indígenas serão objeto de acordo entre 
o poder público e a FIFA.”

EMENDA N° 3 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Corrija-se a grafia da abreviatura Fifa para FIFA 
onde for necessário e Altere-se, no Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a abreviatura LOC para COL 
nos incisos III e VI do art. 2°, no parágrafo único do art. 
9°, no caput do art. 57 e nos arts. 67 e 69.

EMENDA N° 4 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Inverta-se a ordem dos arts. 49 e 50 do Projeto de 
Lei da Câmara n° 10, de 2012. – Senador Blairo Maggi.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Blairo Maggi.
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Concedo a palavra ao Senador Dornelles para 
proferir parecer em substituição à Comissão de As-
suntos Econômicos.

PARECER Nº 474, DE 2012–PLEN

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar 
a Senadora Ana Amélia pelo brilhante parecer profe-
rido nesta sessão. E quero, desde já, reiterar a nossa 
concordância plena com os termos do parecer por S. 
Exª proferido, com as emendas de redação acolhidas 
e com as emendas rejeitadas.

O Senador Blairo Maggi falou, também com muita 
propriedade, seguindo a mesma linha. De modo que 
temos, em quatro Comissões, praticamente os mes-
mos pareceres. 

Eu queria apenas, sobre um determinado ponto 
que está causando uma certa polêmica, dizer que o 
texto do PLC nº 10 não libera nem proíbe distribuição de 
bebidas alcoólicas nos Estados, antes, passa a decisão 
aos Estados e Municípios. O art. 28 do PLC, que trata 
das condições de acesso e permanência de qualquer 
pessoa nos locais oficiais de competição, é omisso em 
relação ao assunto. O art. 68 do PLC, que se aplica 
às competições, ou seja, a Lei da Copa, simplesmen-
te estabelece algumas condições sobre o acesso e a 
permanência do torcedor no recinto esportivo. O inciso 
II do art. 13-A assevera: “não portar objetos, bebidas 
ou substâncias proibitivas”. A proibição estendida de 
portar bebidas alcoólicas aos estádios deixa de valer 
durante as competições.

Por ser assunto de competência legislativa con-
corrente, passam os Estados e o Distrito Federal a 
serem os reguladores do assunto.

É importante dizer – e o Senador Blairo Maggi 
mencionou esse assunto – que, no dia 15 de junho de 
2007, o Presidente Lula e o Ministro do Esporte, Or-
lando Silva, enviaram à Fifa ofício assumindo garantias 
legislativas e legais em que o Brasil se comprometia 
como candidato a sede das competições. A chama-
da Garantia nº 8 – proteção e exploração dos direitos 
comerciais –, subscrita pelo Ministro da Justiça, Tas-
so Genro, pelo Ministro do Desenvolvimento, Miguel 
Jorge, pelo Ministro da Cultura, João Luiz Ferreira, e 
da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado, explicitava 
em seu texto: 

Afirmamos e garantimos também à Fifa 
e asseguraremos que não existem nem exis-
tirão restrições legais ou proibições sobre a 
venda, publicidade e distribuição de produtos 
das afiliadas comerciais, inclusive alimentos 
e bebidas, nos estádios ou em outros locais 

durante as competições; e que não haverá res-
trições legais sobre as explorações do direito 
de mídia, direito de marketing, marcas e outros 
direitos de propriedade intelectual.

Portanto, existe um compromisso, firmado pelo 
Presidente da República do Brasil, de que qualquer 
coisa no sentido de proibição colocaria em jogo o 
compromisso e a imagem do País frente ao mundo.

Vale lembrar que a medida em relação a bebidas 
é excepcional e se aplica somente às competições da 
Copa do Mundo e da Copa das Confederações, não se 
estendendo a competições nacionais nem invalidando 
o Estatuto de Defesa do Consumidor.

Srª Presidenta, o meu voto é no sentido de apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, 
relatado pela Senadora Ana Amélia, com as emendas 
de redação por ela acolhidas.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2012 

De Plenário, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câma-
ra n° 10, de 2012 (Projeto de Lei n° 2.330, de 
2011, na Casa de origem), do Poder Execu-
tivo, que dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa 
do Mundo FIFA 2014, que serão realizadas 
no Brasil; e altera as Leis na’ 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 
2003; e sobre as emendas a ele oferecidas.

Relator: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

Em exame nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) n° 10, de 2012, originário do Projeto de Lei (PL) 
n° 2.330, de 2011, de iniciativa do Poder Executivo. O 
projeto é estruturado em dez capítulos com 71 artigos.

Nas Disposições Preliminares (Capítulo I), expõe-
-se o objetivo e as definições a serem observadas na 
proposição (arts. 1° e 2°). O Capítulo II trata da pro-
teção e exploração de direitos comerciais. A Seção I 
(Da Proteção Especial aos Direitos de Propriedade 
Industrial Relacionados aos Eventos) define a quais 
símbolos oficiais são asseguradas a proteção especial 
como marca de alto renome, conforme os ditames do 
art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, doravante referida como Lei da Propriedade 
Industrial (art. 3°). Como marca notoriamente conheci-
da, conforme o art. 126 da referida lei, resguardam-se 
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aquelas especificadas em lista fornecida e atualizada 
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) (art. 4°).

Essas anotações, que produzem efeitos até 31 de 
dezembro de 2014, são feitas pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), por  meio de processo 
especial mais ágil e menos burocrático, especificado 
nos arts. 5° a 9°. Dispensa-se a FIFA do pagamento 
de eventuais retribuições referentes a esses procedi-
mentos até o final de 2014, consoante o art. 10.

No art. 11 da Seção II (Das Áreas de Restrição 
Comercial e Vias de Acesso), assegura-se à FIFA, 
num perímetro máximo de 2 quilômetros dos Locais 
Oficiais de Competição, exclusividade para: divulgação 
de suas marcas; distribuição, venda, publicidade ou 
propaganda de produtos e serviços; e outras ativida-
des promocionais ou de comércio de rua. Entretanto, 
garante que comerciantes estabelecidos dentro do 
perímetro não tenham suas atividades prejudicadas, 
desde que não se utilizem das práticas definidas como 
crime na proposição.

A Seção III (Da Captação de Imagem ou Sons, 
Radiodifusão e Acesso aos Locais Oficiais de Compe-
tição) estabelece exclusividade à FIFA sobre a titula-
ridade de todos os direitos relacionados às imagens, 
aos sons e às outras formas de expressão dos Even-
tos (art. 12). Determina-se, também, que a Entidade 
divulgue manual com os critérios de credenciamento 
para acesso aos Locais Oficiais de Competição du-
rante os períodos de competição ou por ocasião dos 
eventos, com até 180 dias de anterioridade, respeitan-
do os princípios da publicidade e da impessoalidade. 
Também estabelece que as credenciais não implicam 
em direito de captação de imagens ou sons. Somente 
terão direito aqueles com autorização concedida pela 
entidade (arts. 13 e 14).

A disponibilização de flagrantes de imagens dos 
eventos aos veículos de comunicação interessados 
deve ser feita em definição padrão (SDTV) ou em alta-
-definição (HDTV), a critério do veículo. Obriga-se a 
utilização pelas retransmissoras, em sua programação 
local, da parcela selecionada pela emissora gerado-
ra de imagens dos principais momentos dos eventos 
disponibilizadas pela FIFA (art. 15).

Na Seção IV (Das Sanções Civis), garante-se 
a indenização dos danos, dos lucros cessantes e de 
qualquer proveito obtido contra aquele que praticar, 
sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indi-
cada, atividade de publicidade especificada. Também 
se definem critérios para o estabelecimento do valor 
da indenização e a destinação de produtos aprendi-
dos (arts. 16 a 18).

O Capítulo III trata de procedimentos específicos 
para a obtenção de vistos de entrada (art. 19) e per-

missões de trabalho para estrangeiros (art. 20), com 
relação às competições, até 31 de dezembro de 2014. 
Os vistos e permissões de trabalho serão emitidos sem 
custo e em caráter prioritário (art. 21).

No Capítulo IV — Da Responsabilidade Civil, 
trata-se da responsabilidade da União pelos danos 
que causar, por ação ou omissão (art. 22), além de se 
determinar que a União assuma os efeitos por todo 
e qualquer dano resultante ou surgido em função de 
qualquer incidente ou acidente de segurança relacio-
nado aos Eventos, exceto se e na medida em que a 
FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência 
do dano (art. 23). Possibilita-se, também, que a União 
constitua garantias ou contrate seguro privado, ainda 
que internacional, em uma ou mais apólices, para a 
cobertura de riscos relacionados aos Eventos (art. 24).

O Capítulo V trata da venda de ingressos e define 
que seu preço será determinado pela FIFA (art. 25). 
Estabelecem-se regras para regular a venda dos in-
gressos, suas categorias, possibilidades de descontos 
e categorias beneficiárias (art. 26). Por fim, dita que os 
critérios para cancelamento, devolução e reembolso 
de ingressos, assim como para alocação, realocação, 
marcação, remarcação e cancelamento de assentos nos 
locais dos Eventos serão definidos pela FIFA (art. 27).

As condições de acesso e permanência nos Lo-
cais Oficiais de Competição são objeto do Capítulo VI, 
com um único artigo (art. 28).

No Capítulo VII, possibilitam-se acordos entre o 
poder público e a FIFA no sentido de divulgação de 
campanhas sociais (art. 29).

O Capítulo VIII traz as disposições penais es-
pecíficas para as competições. Criam-se tipos penais 
temporários, com vigência específica até 31 de de-
zembro de 2014, conforme o art. 36 da proposição: 
(a) Utilização indevida de Símbolos Oficiais (arts. 30 e 
31), (b) Marketing de Emboscada por Associação (art. 
32) e (c) Marketing de Emboscada por Intrusão (art. 
33), os quais não estão contemplados na legislação 
penal brasileira atualmente em vigor. Os tipos penais, 
caracterizados como crimes de ação penal condicio-
nada à representação da FIFA (art. 34), são de menor 
potencial ofensivo com penas de detenção, de três 
meses a um ano, ou multa, à exceção do definido no 
art. 31, com pena menor, de detenção, de um a três 
meses, ou multa.

Determina o limite de 1/30 do maior salário mínimo 
mensal vigente ao tempo do fato a 5 vezes esse salá-
rio, a ser empregado na fixação do valor do dia-multa 
pelo juiz, consoante o art. 49, § 1°, do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, 
tanto nos crimes estabelecidos na proposição quanto 
nos crimes do Estatuto do Torcedor (Lei n° 10.671, de 
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2003), dispostos nos arts. 41-B a 41-G, incluídos pela 
Lei n° 12.299, de 27 de julho de 2010 (art. 35).

Composto pelos arts. 37 a 50, o Capítulo IX traz 
disposições permanentes acrescidas pela proposição 
à legislação nacional. Primeiramente, os arts. 37 a 47 
estipulam a concessão de prêmio e de auxílio espe-
cial mensal aos jogadores das seleções campeãs do 
mundo de 1958, 1962 e 1970, e especificam as regras 
para a concessão desses benefícios.

Mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são tra-
zidas no art. 48, acrescendo os §§ 1° a 5° ao art. 9°, 
que trata da concessão do visto de turista, definindo 
novos procedimentos, em especial quanto à emissão 
por meio eletrônico; e, no art. 50, acrescentando os 
arts. 9°-A e 9°-B, com penalidades tanto a estrangeiros 
que fornecerem informações falsas ou descumprirem 
regras definidas na Lei quanto a servidores ou agentes 
públicos responsáveis.

Ao Estatuto do Torcedor, adiciona-se o inciso X ao 
art. 13-A, proibindo a utilização de bandeiras, inclusive 
com mastro de bambu ou similares, para outros fins 
que não o da manifestação festiva e amigável, entre 
as condições de acesso e permanência do torcedor 
no recinto esportivo.

Por fim, o Capítulo X traz, em 21 artigos, as dis-
posições finais da proposição.

Em primeiro lugar, nas causas demandadas contra 
a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus respectivos 
representantes legais, empregados ou consultores, cujo 
objeto verse sobre as hipóteses de responsabilidade 
civil, a União passa a ser obrigatoriamente intimada 
para que informe se possui interesse de integrar a lide 
(art. 51). Define que “as controvérsias entre a União 
e a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus represen-
tantes legais, empregados ou consultores cujo objeto 
verse sobre os Eventos, poderão ser resolvidas pela 
Advocacia-Geral da União, em sede administrativa, 
mediante conciliação, se conveniente à União e às 
demais pessoas referidas” (art. 52).

Isenta-se a FIFA, as Subsidiárias da FIFA no 
Brasil, seus representantes legais, consultores e em-
pregados ao adiantamento de custas, emolumentos, 
caução, honorários periciais e quaisquer outras des-
pesas judiciais perante os órgãos da Justiça Federal, 
da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar da União, da 
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios, em qualquer instância, e aos tribunais superio-
res. Determina-se que, tampouco, serão condenados 
em custas e despesas processuais, salvo comprovada 
má-fé (art. 53).

Assegura-se a disponibilidade dos Locais Oficiais 
de Competição, em especial os estádios, onde sejam 

realizados os eventos, inclusive quanto ao uso de seus 
assentos, para uso exclusivo da FIFA (art. 54).

Disponibilizam-se para a realização das compe-
tições, sem qualquer custo para o seu Comitê Organi-
zador, os serviços de sua competência relacionados, 
entre outros, a: (1) segurança; (2) saúde e serviços 
médicos; (3) vigilância sanitária; e (4) alfândega e imi-
gração (art. 55).

Permite-se que a União declare feriados nacio-
nais nos dias em que houver jogo da Seleção Brasi-
leira de Futebol; e que os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios que sediarão os eventos declarem 
feriado ou ponto facultativo nos dias de sua ocorrên-
cia em seu território, durante a Copa do Mundo (art. 
56). E define-se que, em 2014, os sistemas de ensi-
no deverão ajustar os calendários escolares de forma 
que as férias escolares decorrentes do encerramento 
das atividades letivas do primeiro semestre do ano, 
nos estabelecimentos de ensino das redes pública 
e privada, abranjam todo o período entre a abertura 
e o encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014 de 
Futebol (art. 64).

O serviço voluntário é a matéria dos arts. 57 a 60, 
que determinam regras para sua prestação.

Trata-se da utilização de aeródromos militares 
e do estímulo ao uso de aeroportos nas cidades li-
mítrofes àquelas onde serão realizadas as partidas. 
Determina-se, também, a aplicação do disposto no art. 
22 do Estatuto do Estrangeiro, quanto à fiscalização 
da entrada de estrangeiros nos aeródromos militares, 
pelos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, 
da Justiça e da Fazenda (arts. 61 e 62).

Para a Jornada Mundial da Juventude — 2013, 
define-se que sejam adotados os mesmos procedi-
mentos previstos para a emissão de vistos de entrada 
estabelecidos nesta Lei, assim como as disposições 
sobre a prestação de serviço voluntário (art. 63).

Determina-se a concessão do Selo de Sustenta-
bilidade pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas 
e entidades fornecedoras dos Eventos que apresentem 
programa de sustentabilidade com ações de natureza 
econômica, social e ambiental, conforme normas e 
critérios por ele estabelecidos (art. 65).

Aplicam-se de forma subsidiária: a Lei de Proprie-
dade Industrial e as Leis n° 9.609, de 19 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comer-
cialização no País, e dá outras providências; e 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e con-
solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências (art. 66 do PLC); a Lei n° 9.615, de 24 
de março de 1998 (Lei Pelé) (art. 67); e o Estatuto do 
Torcedor (art. 68).
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Determina-se a aplicação subsidiária às Subsi-
diárias FIFA no Brasil e ao Comitê Organizador Local 
(COL) das determinações relativas à FIFA previstas 
na proposição (art. 69).

Define-se que “a prestação dos serviços de se-
gurança privada nos Eventos obedecerá à legislação 
pertinente e às orientações normativas da Polícia 
Federal quanto à autorização de funcionamento das 
empresas contratadas e à capacitação dos seus pro-
fissionais” (art.70).

Por fim, no art. 71, traz-se a cláusula que trata 
do início de vigência da lei, que é a data de sua pu-
blicação, salvo as disposições sobre a concessão de 
prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 
1970, que somente produzirão efeitos a partir de 1° 
de janeiro de 2013.

Durante o prazo regimental, o projeto recebeu 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CE) 
as seguintes emendas: as Emendas n°s 1 e 2, do Se-
nador Paulo Bauer; nºs 3 e 4, do Senador Cristovam 
Buarque; e n°s 5 a 7, do Senador Cyro Miranda.

A Emenda n° 1 (De Redação) traz duas altera-
ções de redação: uma, à ementa, acrescentando que 
a proposição traz medidas relativas à Jornada Mun-
dial da Juventude; e, outra, ao § 12 do art. 26 do PLC 
deixando as definições trazidas no texto do dispositivo 
mais claras. Também, unifica-se a grafia da abreviatura 
FIFA, conforme todos os documentos legais e relativos 
às competições, assim como corrige-se a abreviatura 
do Comitê Organizador Local para COL.

A Emenda n° 2 modifica a redação do título do 
Capítulo VI e acrescenta art. 29, renumerando os de-
mais, de forma a definir proibições nos estádios e den-
tro do limite das áreas de exclusividade relacionadas 
aos estádios. Também altera a redação da campanha 
social prevista na alínea “a”, do inciso I, do art. 30 re-
numerado pela emenda.

A Emenda n° 3 altera a redação do § 2° do art. 26 
do PLC, estabelecendo que no mínimo 1% dos ingres-
sos da Categoria 4 sejam distribuídos gratuitamente a 
estudantes de escolas públicas das cidades em que 
ocorrerem as partidas.

A Emenda n° 4 acrescenta o art. 29 ao PLC, re-
numerando os demais, trazendo as mesmas proibições 
da Emenda n° 2. Também altera a redação do art. 50, 
renumerado pela emenda, aprimorando a redação do 
art. 13-A do Estatuto do Torcedor. Pela mudança, ele 
passa a estabelecer condições de acesso e permanên-
cia do torcedor no recinto esportivo e num perímetro 
de, no mínimo, um quilômetro ao seu redor. Deixa-se, 
também, clara a vedação ao porte, à venda ou à dis-
tribuição de objetos, bebidas alcoólicas, ou substân-

cias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar 
a prática de atos de violência.

Por fim, a emenda propõe acrescentar ao Esta-
tuto os impedimentos trazidos pela Lei Geral da Copa, 
quais sejam: (1) porte e utilização de instrumentos do-
tados de raios laser ou semelhantes, ou que os possam 
emitir, à exceção de equipe autorizada pela entidade 
responsável pela organização da competição, pessoa 
ou entidade por ela indicada para fins artísticos; e (2) 
utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu 
ou similares, para outros fins que não o da manifesta-
ção festiva e amigável.

A Emenda n° 5 modifica o § 7° do art. 26, elimi-
nando qualquer discricionariedade na celebração de 
acordos para viabilizar o acesso e a venda de Ingres-
sos em locais de boa visibilidade para as pessoas com 
deficiência e seus acompanhantes.

A Emenda n° 6 suprime os arts. 37 a 47 e o pará-
grafo único do art. 71 do PL, que tratam da concessão 
de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970.

Finalmente, a Emenda n° 7 altera a redação 
do art. 27 do PLC, de forma a que os critérios para 
cancelamento, devolução e reembolso de ingressos, 
assim como para alocação, realocação, marcação, re-
marcação e cancelamento de assentos nos locais dos 
eventos das competições sigam, no que couber, tanto o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990) quanto o Estatuto do Torcedor.

A matéria foi, inicialmente, distribuída à análise 
das Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (CMA), de Assuntos Econômicos (CAE) 
e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em vir-
tude da aprovação de requerimento de urgência, vem 
ao Plenário para apreciação definitiva.

II – Análise

A importância dos megaeventos esportivos que 
nosso País abrigará nesta década é notória. De início, 
teremos a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa 
do Mundo FIFA 2014, a que esta proposição visa regular.

No Congresso Nacional, há mais de seis meses, 
o projeto de lei vem sendo objeto de discussões e me-
lhoras em seu texto.

Do jeito que chega a esta Casa, o PLC n° 10, de 
2012, encontra-se conforme a garantir que o Brasil e 
o cidadão brasileiro tenham sua legislação respeitada, 
ao mesmo tempo em que cumpre as garantias firma-
das pelo governo com a FIFA em 2007.

No que tange às competências da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), especificamente o inci-
so I do art. 99 do Regimento Interno do Senado Fe-
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deral, segundo o qual compete à CAE opinar sobre o 
aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria 
que lhe seja submetida, verificamos que todas as de-
terminações estão conformes e não causam impactos 
imprevistos. Vale lembrar que, mesmo as isenções à 
FIFA ou a outras entidades, dadas no PLC, já haviam 
sido acordadas pelo governo brasileiro durante a can-
didatura à sede das competições.

Apesar de ser tratada com mais propriedade no 
relatório da Comissão de Constituição Justiça e Cida-
dania (CCJ), não vemos óbices quanto à constitucio-
nalidade nem quanto à juridicidade.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1-CE 
(De Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, e 
que acatamos inteiramente.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são in-
tercalados pelo art. 49 que altera o Estatuto do Tor-
cedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo 
essa disposição.

II.1 Análise das Emendas

As emendas oferecidas ao PLC n° 10, de 2012, 
são meritórias e redigidas com boa técnica legislativa.

Contudo, apenas a Emenda n° 1 (De Redação) po-
deria ser acatada sem alterações significativas ao texto 
que já foi amplamente discutido com a sociedade, com 
o governo e com a FIFA, e acreditamos ser de bom teor. 
No entanto, acreditamos ser necessária melhoria ainda 
à ementa do PLC, que traremos em emenda de redação, 
acrescentando as disposições sobre a concessão de 
prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das 
seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.

As Emendas nºs 2 e 4, ao proibirem o porte, venda ou 
distribuição de bebidas alcoólicas nos estádios e entorno, 
desconsideram importante discussão havida e a tempo-
rariedade da liberação que poderá ser definida pelos Es-
tados ou pelo Distrito Federal, conforme suas realidades.

A Emenda n° 2 ainda traz uma alteração à alínea 
“a” do inciso I do atual art. 29 do PLC, com a finalidade 
de melhorar o nome das campanhas sociais ali previs-
tas. Contudo, é entendimento de que a emenda muda 
o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo.

O segundo teor da Emenda n° 4 que traz mais 
acréscimos ao art. 13-A do Estatuto do Torcedor, além 
do já trazido pelo atual art. 49 do PLC, julgamos que 
deva ser assunto de maior discussão, devendo ser 
tratado em momento posterior.

Julgamos que as Emendas n°5 3 e 5, que trazem 
alterações ao art. 26 do PLC, mudando regras na ven-
da ou distribuição de ingressos não devam ser acata-

das, visto que aquele dispositivo foi alvo de grandes e 
relevantes discussões com todos os interessados de 
todas as classes atingidas, tendo adquirido a melhor 
e mais conforme redação possível.

Por motivo semelhante, a mudança proposta ao 
art. 27 do PLC, dada pela Emenda n° 7, não deve ser 
acolhida. Também não observamos em sua redação 
nada que contrarie as atuais determinações do Código 
de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Torcedor.

Por fim, a Emenda n° 6, ao suprimir os artigos 
que tratam da concessão de prêmio e de auxílio es-
pecial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958, 1962 e 1970, deixa de garantir a 
recompensa àqueles jogadores que foram ícones do 
futebol nacional. O Projeto de Lei (PL) n° 7.377, de 
2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo sentido, 
já se encontra em análise na Câmara dos Deputados. 
Nenhum lugar mais meritório do que esta proposição, 
chamada Lei Geral da Copa, para agraciar nossos ído-
los ou familiares das seleções vitoriosas do passado.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, com as alterações 
decorrentes das quatro emendas de redação que ofe-
recemos adicionalmente.

EMENDA N° 1 - PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude – 2013, que serão realizadas no 
Brasil; altera as Leis nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e 
estabelece concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.”

EMENDA N° 2 – PLEN (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 

Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação:
“Art. 26.  ................................................

§ 12. Os Ingressos para proprietários ou 
possuidores de armas de fogo que aderirem 
à campanha referida no inciso I do art. 29 e 
para indígenas serão objeto de acordo entre 
o poder público e a FIFA.”

EMENDA N° 3 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Corrija-se a grafia da abreviatura Fifa para FIFA 
onde for necessário e altere-se, no Projeto de Lei da 
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Câmara n° 10, de 2012, a abreviatura LOC para COL 
nos incisos III e VI do art. 2°, no parágrafo único dó art. 
9°, no caput do art. 57 e nos arts. 67 e 69.

EMENDA N° 4 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Inverta-se a ordem dos arts. 49 e 50 do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012. – Senador Francis-
co Dornelles – Relator.

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

Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo, 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 475, DE 2012–PLEN

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Parlamentares, mais 
uma vez, lembra-me o Líder Eduardo Braga que o Se-
nado está dando ao País e ao Governo da Presiden-
te Dilma e ao mundo uma lição de responsabilidade 
política e pública, com os seus afazeres, dispondo-se, 
na tarde-noite de hoje, a unir esforços, em diversas 
Comissões importantes, que trataram nos últimos dois 
meses de uma matéria que teve, por mais de um ano, 
Líder Pimentel, uma tramitação arrastada na Câmara 
dos Deputados. Mas aprendemos muito com a demora 
na Câmara dos Deputados. Aprendemos que o mun-
do não pode prescindir de um evento nessa natureza.

O acertado não é caro. Quando o Brasil acom-
panhou as lágrimas do Presidente Lula ao assinar os 
encargos relativos às exigências da Fifa para que o 
nosso País se candidatasse a sediar o evento mais 
importante do Planeta, nós todos, nós todos, Líder 
Renan Calheiros, torcíamos e cruzávamos os nossos 
dedos para que, numa corrente de oração, fizéssemos 
com que a plaquinha com o nome Brasil se apresen-
tasse naquela noite. E agora estamos homologando 
o que acertamos.

Muito se discutiu ao longo desses quase dois 
anos – a bebida, uma delas. Embora a Câmara tenha 
demorado muito a aprovar – e eu não quero mais dis-
cutir esse assunto –, a decisão que me parece a mais 
oportuna, a juridicamente mais prudente, ou seja, a 
suspensão temporária do Estatuto do Torcedor exata-
mente no momento da Copa do Mundo.

Neste início de defesa do nosso voto pela Co-
missão de Constituição e Justiça, quero prestar uma 
homenagem à Senadora Ana Amélia, ao Senador 
Blairo Maggi, ao Senador Francisco Dornelles, que, 
em pouco tempo, com suas assessorias, puderam tra-
duzir a expectativa do povo brasileiro e, rapidamente, 
ofereceram ao mundo a posição do Senado Federal. 

Essa posição, senhoras e senhores, pode ser tomada 
hoje por todos nós.

Quero me ater à análise das emendas apresen-
tadas pela Senadora Ana Amélia, numa rápida avalia-
ção constitucional da matéria, porque, no mérito, tanto 
o Senador Blairo, quanto a Senadora Ana, iniciadora, 
precursora dessa análise na Comissão de Educação, 
quanto o Senador Dornelles, na Comissão de Assun-
tos Econômicos falarão melhor do que eu.

Nunca é demais repetir que os megaeventos 
esportivos que o Brasil abrigará nesta década terão 
importantes legados, sendo o principal deles a expo-
sição do nosso País para todo o Planeta.

A proposição em tela visa regular e definir me-
didas para as duas primeiras competições: a Copa 
das Confederações – Fifa 2013, e a Copa do Mundo 
– Fifa 2014.

O texto que hoje analisamos é fruto de mais de 
um ano de discussão na Câmara dos Deputados.

Entidades da sociedade civil, governo e a própria 
Fifa dialogaram e trouxeram um texto com grandes 
avanços em relação àquele apresentado inicialmente.

Analisamos o PLC n° 10, de 2012, conforme as 
competências da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), de acordo com o art. 101 do Re-
gimento Interno.

Ao formularmos nosso juízo de constitucionali-
dade da matéria, no aspecto formal, não identificamos 
nenhum reparo a ser feito ao PLC n° 10, de 2012. A 
iniciativa da Presidência da República está alicerçada 
basicamente na Constituição Federal. Em primeiro lugar, 
nos dispositivos que conferem à União competência 
privativa para legislar sobre “direito civil, comercial, pe-
nal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho”; e “águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão” (arts. 22, incisos I e 
IV). Também na competência concorrente, com Esta-
dos e Distrito Federal.

No mais, por se encontrar na esfera da compe-
tência legislativa da União, a matéria está sujeita ao 
crivo do Congresso Nacional, em face do disposto no 
art. 48 da Constituição Federal.

Nos campos da juridicidade e de regimentalida-
de, também não vemos óbices.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns problemas detectados.

Concordamos com o teor da emenda de reda-
ção de autoria do Senador Paulo Bauer e a acatamos 
inteiramente, com uma subemenda à sugestão de 
ementa do PLC.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro, são in-
tercalados pelo art. 49, que altera o Estatuto do Tor-
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cedor. Por isso, como a Senadora Ana Amélia já o fez, 
estamos analisando as emendas.

As emendas oferecidas são meritórias e redigidas 
com boa técnica legislativa. Apesar de não ferirem a 
constitucionalidade, a juridicidade, cabem as ressalvas 
que já foram feitas pela Senadora Ana Amélia.

Pelo exposto, votamos pela aprovação, com as 
alterações decorrentes das quatro emendas de reda-
ção que oferecemos adicionalmente, Srª Presidente.

É o meu voto.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2012

De Plenário, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012 (Projeto de 
Lei n° 2.330, de 2011, na Casa de origem), do 
Poder Executivo, que dispõe sobre as me-
didas relativas à Copa das Confederações 
FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, 
que serão realizadas no Brasil; e altera as 
Leis nos 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 
10.671, de 15 de maio de 2003; e sobre as 
emendas a ele oferecidas.

Relator: Senador Vital do Rêgo

I – Relatório

Em exame nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) n° 10, de 2012, originário do Projeto de Lei (PL) 
n° 2.330, de 2011, de iniciativa do Poder Executivo. O 
projeto tem 71 artigos, distribuídos em dez capítulos.

O Capítulo I, que trata das disposições prelimi-
nares, expõe o objetivo e as definições a serem ob-
servadas na proposição (arts. 1° e 2°).

Em quatro Seções, o Capítulo II trata da prote-
ção e exploração de direitos comerciais. Sua Seção 
I (Da Proteção Especial aos Direitos de Propriedade 
Industrial Relacionados aos Eventos) define a quais 
símbolos oficiais são asseguradas proteção especial 
como marca de alto renome, conforme os ditames do 
art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, doravante referida como Lei de Propriedade 
Industrial (art. 3°). Como marca notoriamente conhe-
cida, conforme o art. 126 da referida lei, resguarda-se 
aquelas especificadas em lista fornecida e atualizada 
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) (art. 4°).

Feitas pelo Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI), essas anotações, que produzem efeitos 
até 31 de dezembro de 2014, passam por processo 
especial mais ágil e menos burocrático, definido nos 
arts. 5° a 9°. Dispensa-se a FIFA do pagamento de 

eventuais retribuições referentes a esses procedimen-
tos até o final de 2014, consoante o art. 10.

Assegura-se à FIFA, o art. 11 – único da Seção 
II (Das Áreas de Restrição Comercial e Vias de Aces-
so) –, um perímetro máximo de 2 quilômetros dos Lo-
cais Oficiais de Competição, onde há exclusividade 
para: divulgação de suas marcas; distribuição, venda, 
publicidade ou propaganda de produtos e serviços; 
e outras atividades promocionais ou de comércio de 
rua. Entretanto, garante que comerciantes estabeleci-
dos dentro do perímetro não tenham suas atividades 
prejudicadas, desde que não se utilizem das práticas 
definidas como crime na proposição.

Na Seção III (Da Captação de Imagem ou Sons, 
Radiodifusão e Acesso aos Locais Oficiais de Competi-
ção) define-se exclusividade à FIFA sobre a titularidade 
de todos os direitos relacionados às imagens, aos sons 
e às outras formas de expressão dos Eventos (art. 12). 
Determina-se, também, que a Entidade divulgue ma-
nual com os critérios de credenciamento para acesso 
aos Locais Oficiais de Competição durante os períodos 
de competição ou por ocasião dos eventos, com até 
180 dias de anterioridade, respeitando os princípios da 
publicidade e da impessoalidade. Também estabelece 
que as credenciais não implicam em direito de capta-
ção de imagens ou sons, que só terão aqueles com 
autorização concedida pela entidade (arts. 13 e 14).

O art. 15 da proposição define que a disponibili-
zação de flagrantes de imagens dos eventos aos veí-
culos de comunicação interessados deve ser feita em 
definição padrão (SDTV) ou em alta-definição (HDTV), 
a critério do veículo. Às retransmissoras, obriga-se a 
utilização, em sua programação local, da parcela sele-
cionada pela emissora geradora de imagens dos princi-
pais momentos dos eventos disponibilizadas pela FIFA.

A Seção IV (Das Sanções Civis) garante a inde-
nização dos danos, dos lucros cessantes e de qual-
quer proveito obtido contra aquele que praticar, sem 
autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, 
atividades de publicidade especificadas. Também se 
definem critérios para o estabelecimento do valor da 
indenização e a destinação de produtos aprendidos 
(arts. 16 a 18).

Em seguida, o Capítulo III trata procedimentos 
específicos para a obtenção de vistos de entrada (art. 
19) e permissões de trabalho para estrangeiros (art. 
20), com relação às competições, até 31 de dezembro 
de 2014. Esses serão emitidos sem custo e em caráter 
prioritário (art. 21).

O Capítulo IV – Da Responsabilidade Civil, trata 
da responsabilidade da União pelos danos que causar, 
por ação ou omissão (art. 22), além de se determinar 
que a União assuma os efeitos por todo e qualquer 
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dano resultante ou surgido em função de qualquer 
incidente ou acidente de segurança relacionado aos 
Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a 
vítima houver concorrido para a ocorrência do dano 
(art. 23). Possibilita-se, também, que a União constitua 
garantias ou contratar seguro privado, ainda que inter-
nacional, em uma ou mais apólices, para a cobertura 
de riscos relacionados aos Eventos (art. 24).

No Capítulo V, que trata da venda de ingressos, 
define-se que seu preço será determinado pela FIFA 
(art. 25). Estabelecem-se regras para regular a venda 
dos ingressos, suas categorias, possibilidades de des-
contos e categorias beneficiárias (art. 26). Por fim, dita 
que critérios para cancelamento, devolução e reembolso 
de ingressos, assim como para alocação, realocação, 
marcação, remarcação e cancelamento de assentos 
nos locais dos Eventos são definidos pela FIFA (art. 27).

As condições de acesso e permanência nos Lo-
cais Oficiais de Competição são objeto do Capítulo VI, 
com um único artigo (art. 28). Enquanto o Capítulo VII 
possibilita que se firmem acordos entre o poder públi-
co e a FIFA no sentido de divulgação de campanhas 
sociais (art. 29).

O Capítulo VIII traz as disposições penais es-
pecíficas para as competições. Criam-se tipos penais 
temporários, com vigência específica até 31 de de-
zembro de 2014, conforme o art. 36 da proposição: 
(a) Utilização indevida de Símbolos Oficiais (arts. 30 e 
31), (b) Marketing de Emboscada por Associação (art. 
32) e (c) Marketing de Emboscada por Intrusão (art. 
33), os quais não estão contemplados na legislação 
penal brasileira atualmente em vigor. Os tipos penais, 
caracterizados como crimes de ação penal condicio-
nada à representação da FIFA (art. 34), são de menor 
potencial ofensivo com penas de detenção, de três 
meses a um ano, ou multa, à exceção do definido no 
art. 31, com pena menor, de detenção, de um a três 
meses, ou multa.

O art. 35 estabelece o limite de 1/30 do maior 
salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato a 5 
vezes esse salário, a ser empregado na fixação do 
valor do dia multa pelo juiz, consoante o art. 49, § 1º, 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, tanto nos crimes estabelecidos na pro-
posição quanto nos crimes do Estatuto do Torcedor (Lei 
n° 10.671, de 2003), dispostos nos arts. 41-B a 41-G, 
incluídos pela Lei nº 12.299, de 27 de julho de 2010.

No Capítulo IX, estão disposições permanentes 
acrescidas pela proposição à legislação nacional.

Os arts. 37 a 47 estipulam a concessão de prêmio 
e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970, e especi-
ficam as regras para a concessão desses benefícios.

No art. 48 e 50, o Estatuto do Estrangeiro é al-
terado. Primeiro, adiciona-se os §§ 1º a 5º ao art. 9º, 
que trata da concessão do visto de turista, definindo 
novos procedimentos, em especial quanto à emissão 
por meio eletrônico. Em seguida, acrescenta-se os arts. 
9º-A e 9º-B, com penalidades tanto a estrangeiros que 
fornecerem informações falsas ou descumprirem re-
gras definidas na Lei quanto a servidores ou agentes 
públicos responsáveis.

Ao Estatuto do Torcedor, adiciona-se o inciso X ao 
art. 13-A, proibindo a utilização de bandeiras, inclusive 
com mastro de bambu ou similares, para outros fins 
que não o da manifestação festiva e amigável, entre 
as condições de acesso e permanência do torcedor 
no recinto esportivo.

Por fim, o Capítulo X traz, em 21 artigos, as dis-
posições finais da proposição.

Em primeiro lugar, no art. 51, define-se que, nas 
causas demandadas contra a FIFA, Subsidiárias FIFA 
no Brasil, seus respectivos representantes legais, em-
pregados ou consultores, cujo objeto verse sobre as 
hipóteses de responsabilidade civil, a União passa a ser 
obrigatoriamente intimada para que informe se possui 
interesse de integrar a lide. O art. 52 assevera que “as 
controvérsias entre a União e a FIFA, Subsidiárias FIFA 
no Brasil, seus representantes legais, empregados ou 
consultores cujo objeto verse sobre os Eventos, pode-
rão ser resolvidas pela Advocacia-Geral da União, em 
sede administrativa, mediante conciliação, se conve-
niente à União e às demais pessoas referidas”.

Isenta-se, no art. 53, a FIFA, as Subsidiárias da 
FIFA no Brasil, seus representantes legais, consulto-
res e empregados ao adiantamento de custas, emo-
lumentos, caução, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas judiciais perante os órgãos da Justi-
ça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar 
da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, em qualquer instância, e aos tri-
bunais superiores. Determina-se que, tampouco, serão 
condenados em custas e despesas processuais, salvo 
comprovada má-fé.

Assegura-se a disponibilidade dos Locais Oficiais 
de Competição, em especial os estádios, onde sejam 
realizados os eventos, inclusive quanto ao uso de seus 
assentos, para uso exclusivo da FIFA (art. 54).

No art. 55, disponibiliza-se para a realização das 
competições, sem qualquer custo para o seu Comitê 
Organizador, de serviços de sua competência rela-
cionados, entre outros, a: (1) segurança; (2) saúde e 
serviços médicos; (3) vigilância sanitária; e (4) alfân-
dega e imigração.

Permite-se, no art. 56, que a União declare fe-
riados nacionais nos dias em que houver jogo da Se-
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leção Brasileira de Futebol; e que os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios que sediarão os eventos 
declarem feriado ou ponto facultativo nos dias de sua 
ocorrência em seu território, durante a Copa do Mun-
do. E define-se, no art. 64, que, em 2014, 

os sistemas de ensino deverão ajustar os ca-
lendários escolares de forma que as férias escolares 
decorrentes do encerramento das atividades letivas 
do primeiro semestre do ano, nos estabelecimentos 
de ensino das redes pública e privada, abranjam todo 
o período entre a abertura e o encerramento da Copa 
do Mundo FIFA 2014 de Futebol.

Trata-se de regras para a prestação do serviço 
voluntário nos arts. 57 a 60.

Os arts. 61 e 62 tratam da utilização de aeródro-
mos militares e do estímulo ao uso de aeroportos nas 
cidades limítrofes àquelas onde serão realizadas par-
tidas. Determina-se, também, a aplicação do disposto 
no art. 22 do Estatuto do Estrangeiro, quanto à fisca-
lização da entrada de estrangeiros nos aeródromos 
militares, pelos órgãos competentes dos Ministérios 
da Saúde, da Justiça e da Fazenda.

Para a Jornada Mundial da Juventude – 2013, 
define-se, no art. 63, sejam adotados os mesmos proce-
dimentos previstos para a emissão de vistos de entrada 
estabelecidos nesta Lei, assim como as disposições 
sobre a prestação de serviço voluntário.

Determina-se a concessão do Selo de Sustenta-
bilidade pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas 
e entidades fornecedoras dos Eventos que apresentem 
programa de sustentabilidade com ações de nature-
za econômica, social e ambiental, conforme normas 
e critérios por ele estabelecidos, consoante o art. 65.

Aplicam-se de forma subsidiária: a Lei de Proprie-
dade Industrial e as Leis nºs 9.609, de 19 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comer-
cialização no País, e dá outras providências; e 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e con-
solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências (art. 66 do PLC); a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998 (Lei Pele) (art. 67); e o Estatuto do 
Torcedor (art. 68).

O art. 69 determina a aplicação subsidiária às 
Subsidiárias FIFA no Brasil e ao Comitê Organizador 
Local (COL) das determinações relativas à FIFA pre-
vistas na proposição.

No art. 70, define-se que “a prestação dos ser-
viços de segurança privada nos Eventos obedecerá à 
legislação pertinente e às orientações normativas da 
Polícia Federal quanto à autorização de funcionamento 
das empresas contratadas e à capacitação dos seus 
profissionais”.

Por fim, o art. 71 traz a cláusula de vigência da 
lei, que é a data de sua publicação, salvo as disposi-
ções sobre a concessão de prêmio e de auxílio espe-
cial mensal aos jogadores das seleções campeãs do 
mundo de 1958, 1962 e 1970, que somente produzirão 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2013.

Durante o prazo regimental, o projeto recebeu 
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CE) 
as seguintes emendas: as Emendas n°s 1 e 2, do Se-
nador Paulo Bauer; nºs 3 e 4, do Senador Cristovam 
Buarque; e nºs 5 a 7, do Senador Cyro Miranda.

A Emenda n° 1 traz duas alterações de redação: 
uma, à ementa, acrescentando que a proposição traz 
medidas relativas à Jornada Mundial da Juventude; 
e, outra, ao § 12 do art. 26 do PLC deixando as defi-
nições do trazidas no texto do dispositivo mais claras.

A Emenda n° 2 modifica a redação do título do 
Capítulo VI e acrescenta art. 29, renumerando os de-
mais, de forma a definir proibições nos estádios e den-
tro do limite das áreas de exclusividade relacionadas 
aos estádios. Também altera a redação da campanha 
social prevista na alínea “a”, do inciso I, do art. 30 re-
numerado pela emenda.

A Emenda n° 3 altera a redação do § 2° do art. 
26 do PLC, estabelecendo que, no mínimo 1% dos 
ingressos da Categoria 4, sejam distribuídos gratuita-
mente a estudantes de escolas públicas das cidades 
em que ocorrerem as partidas.

A Emenda n° 4 acrescenta o art. 29 ao PLC, 
renumerando os demais, trazendo as mesmas proi-
bições da Emenda n° 2. Também altera a redação 
do art. 50, renumerado pela emenda, aprimorando e 
a redação do art. 13-A do Estatuto do Torcedor. Pela 
mudança, ele passa a estabelecer condições de aces-
so e permanência do torcedor no recinto esportivo e 
num perímetro de, no mínimo, um quilômetro ao seu 
redor. Deixa-se, também, clara a vedação ao porte, à 
venda ou à distribuição de objetos, bebidas alcoólicas, 
ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou 
possibilitar a prática de atos de violência.

Também, a emenda propõe acrescentar ao Esta-
tuto os impedimentos trazidos meritoriamente pela Lei 
Geral da Copa, quais sejam: (1) porte e utilização de 
instrumentos dotados de raios laser ou semelhantes, 
ou que os possam emitir, à exceção de equipe autori-
zada pela entidade responsável pela organização da 
competição, pessoa ou entidade por ela indicada para 
fins artísticos; e (2) utilização de bandeiras, inclusive 
com mastro de bambu ou similares, para outros fins 
que não o da manifestação festiva e amigável.

A Emenda n° 5 modifica o § 7° do art. 26, elimi-
nando qualquer discricionariedade na celebração de 
acordos para viabilizar o acesso e a venda de Ingres-



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 16713 

sos em locais de boa visibilidade para as pessoas com 
deficiência e seus acompanhantes.

A Emenda n° 6 suprime os arts. 37 a 47 e o pará-
grafo único do art. 71 do PL, que tratam da concessão 
de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970.

Finalmente, a Emenda n° 7 altera a redação 
do art. 27 do PLC, de forma a que os critérios para 
cancelamento, devolução e reembolso de ingressos, 
assim como para alocação, realocação, marcação, re-
marcação e cancelamento de assentos nos locais dos 
eventos das competições sigam, no que couber, tanto o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990) quanto o Estatuto do Torcedor.

A matéria foi, inicialmente, distribuída à análise 
das Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), 
de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA), de Assuntos Econômicos (CAE) e de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em virtude 
de requerimento de urgência, vem a Plenário para 
apreciação definitiva.

II – Análise

Nunca é por demais repetir que os megaeventos 
esportivos que o Brasil abrigará nesta década trarão 
importantes legados, sendo o principal deles a expo-
sição de nosso País para todo o planeta.

A proposição em tela visa a regular e definir me-
didas para as duas primeiras competições: a Copa das 
Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 
2014. O texto que hoje analisamos é fruto de mais de 
seis meses de discussão na Câmara dos Deputados.

Entidades da sociedade civil, governo e a própria 
FIFA dialogaram e trouxeram um texto com grandes 
avanços em relação àquele apresentado inicialmente.

Analisamos o PLC n° 10, de 2012, conforme as 
competências da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), definidas no art. 101 do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Ao formularmos nosso juízo de constitucionali-
dade da matéria, no aspecto formal, não identificamos 
nenhum reparo a ser feito ao PLC n° 10, de 2012. A 
iniciativa da Presidente da República está alicerçada 
na Constituição Federal (CF).

Em primeiro lugar, nos dispositivos que conferem 
à União competência privativa para legislar sobre “direi-
to civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”; e “águas, 
energia, informática, telecomunicações e radiodifusão” 
(arts. 22, incisos I e IV), alguns dos assuntos tratados 
na proposição.

Também na competência concorrente, com Esta-
dos e Distrito Federal, pode legislar sobre custas dos 
serviços forenses e desporto (art. 24, incisos IV e IX).

No mais, por se encontrar na esfera da competên-
cia legislativa da União, a matéria está sujeita ao crivo 
do Congresso Nacional, em face do disposto no art. 48 
da Constituição Federal, devendo, pois, ser posterior-
mente submetida à sanção da Presidente da República.

Nos campos da juridicidade e de regimentalida-
de, não vemos óbices.

Quanto à técnica legislativa e à boa redação, 
passamos a abordar alguns dos problemas detectados.

Concordamos com o teor da Emenda n° 1 (De 
Redação), de autoria do Senador Paulo Bauer, e que 
acatamos inteiramente, com uma subemenda à su-
gestão de ementa do PLC.

Também observamos que os arts. 48 e 50, que 
trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro são in-
tercalados pelo art. 49 que altera o Estatuto do Tor-
cedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo 
essa disposição.

II.1 Análise das Emendas

As emendas oferecidas ao PLC n° 10, de 2012, 
são meritórias e redigidas com boa técnica legislativa.

Apesar de não ferirem a constitucionalidade, a ju-
ridicidade e regimentalidade, cabem algumas ressalvas.

Apenas a Emenda n° 1 (De Redação) pode ser 
acatada sem alterações significativas ao texto que 
já foi amplamente discutido com a sociedade, com o 
governo e com a FIFA. No entanto, acreditamos ser 
necessária melhoria ainda à ementa do PLC, que tra-
remos em subemenda de redação, acrescentando às 
disposições sobre a concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958, 1962 e 1970.

A proibição do porte, venda ou distribuição de 
bebidas alcoólicas nos estádios e entorno, trazidas 
nas Emendas nºs 2 e 4, desconsideram a discussão 
havida na elaboração do texto em análise.

A Emenda n° 2 ainda traz uma alteração à alí-
nea “a” do inciso I do atual art. 29 do PLC, com fins 
a melhorar o nome das campanhas sociais ali previs-
tas. Contudo, é entendimento de que a emenda muda 
o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo.

A Emenda n° 4, também, traz acréscimos ao art. 
13-A do Estatuto do Torcedor, além do já trazido pelo 
atual art. 49 do PLC. Consideramos, contudo, que o 
assunto deva ser alvo de maior discussão, sendo tra-
tado em momento posterior.

As Emendas nºs 3 e 5, que trazem alterações ao 
art. 26 do PLC, mudando regras na venda ou distribui-
ção de ingressos, consideramos que não devam ser 
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acatadas, pois aquele dispositivo foi alvo de grandes 
e relevantes discussões com todos os interessados de 
todas as classes atingidas, tendo adquirido a melhor 
e mais conforme redação possível.

A mudança proposta ao art. 27 do PLC, dada pela 
Emenda n° 7, não deve ser acolhida pelos mesmos mo-
tivos anteriormente apontados. Tampouco observamos, 
em sua redação, determinações contrárias às do Código 
de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Torcedor.

Por fim, a Emenda n° 6, que suprime os artigos 
que tratam da concessão de prêmio e de auxílio es-
pecial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo em 1958, 1962 e 1970, retroage ao deixar 
de recompensar àqueles ídolos do futebol nacional. 
Cabe lembrar que o Projeto de Lei (PL) n° 7.377, 
de 2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo 
sentido, encontra-se em análise na Câmara dos De-
putados. No entanto, maior mérito é o de que essas 
disposições façam parte desta proposição, chamada 
Lei Geral da Copa.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012, com as alterações 
decorrentes das quatro emendas de redação que ofe-
recemos adicionalmente.

EMENDA Nº 1 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude – 2013, que serão realizadas no 
Brasil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e 
estabelece concessão de prêmio e de auxílio 

especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.”

EMENDA Nº 2 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Dê-se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação:

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

§ 12. Os Ingressos para proprietários ou 
possuidores de armas de fogo que aderirem 
à campanha referida no inciso I do art. 29 e 
para indígenas serão objeto de acordo entre 
o poder público e a FIFA.”

EMENDA Nº 3 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Corrija-se a grafia da abreviatura Fifa para FIFA 
onde for necessário e altere-se, no Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a abreviatura LOC para COL 
nos incisos III e VI do art. 2°, no parágrafo único do art. 
9°, no caput do art. 57 e nos arts. 67 e 69.

EMENDA Nº 4 – PLEN (DE REDAÇÃO)

Inverta-se a ordem dos arts. 49 e 50 do Proje-
to de Lei da Câmara n° 10, de 2012. – Senador Vital 
Rêgo - Relator.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.

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 Vital do Rêgo.

Os pareceres concluem favoravelmente ao pro-
jeto com cinco emendas de redação que apresentam.

É a seguinte a Emenda nº 22-PLEN apre-
sentada pelos relatores:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Cópias dos referidos pareceres encontram–se à 
disposição nas suas respectivas bancadas.

Completada a instrução da matéria, passa–se à 
sua apreciação.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Há, sobre a mesa, emendas que passo a ler.
Emenda 5: “Altera–se o § 1º do art. 11, do Projeto 

de Lei da Câmara”, do Senador Pedro Taques.
Emenda nº 6: “Acrescente–se ao artigo 13 do 

Projeto de Lei da Câmara nº 10 o seguinte parágrafo”. 
É do Senador Pedro Taques também.

Os incisos I, II e III do art 16, do projeto de lei...
Aliás, a emenda que acabei de ler é do Senador 

Pedro Taques e do Senador Aloysio Nunes. Eu me re-
firo à Emenda nº 6.

Agora vou ler a de número 7, que é dos dois 
também, Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes: 
“Os incisos I, II e III do art 16 do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 10”.

Emenda nº 8, também de Pedro Taques e de 
Aloysio Nunes: “Suprima–se o artigo 23 do Projeto de 
Lei da Câmara nº 10”.

A Emenda nº 9, também é dos dois Senadores: 
“Acrescente–se ao artigo 27 do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 10”.

A Emenda nº 10 vou ver de quem é. É só do Se-
nador Pedro Taques. “Suprimam–se os arts. 30 a 36 
do Projeto de Lei da Câmara nº 10”.

É também do Senador Pedro Taques a Emenda 
nº 11: “Suprimam–se os arts. 37 a 47, bem como o 
Parágrafo Único do art. 71 do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 10”. Essa também é do Senador Aloysio Nunes.

Emenda 12, do Senador Pedro Taques: “Supri-
ma–se o Parágrafo Único do art 52 do Projeto de Lei 
da Câmara nº 10”.

Emenda 13: “Suprima–se o art. 53 do Projeto de 
Lei da Câmara”. Do Senador Pedro Taques.

É do Senador Pedro Taques a Emenda nº 14: “O 
caput do art. 68, acrescido dos arts. 1º a 3º do Projeto 
de Lei da Câmara nº 10”.

Emenda nº 15, do Senador Alvaro Dias: “Inclua–
se o art. 28–A, no PLC nº 10”.

E nº 16, Paulo Bauer: “Dê–se à Emenda do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 10 a seguinte redação”.

Paulo Bauer, nº 17: “Dê–se ao Capítulo VI do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 10 o seguinte título”.

Emenda nº 18, Cyro Miranda: “Dê–se ao § 7º do 
art. 26 do Projeto de Lei da Câmara nº 10”. Essa é a 
Emenda nº 18”.

Número 19, também do Senador Cyro Miranda: 
“Ao art. 27 do Projeto de Lei da Câmara nº 10”.

Emenda nº 20, também do Senador Cyro Mi-
randa: “Suprimam–se os arts. 37 e 47 e o Parágrafo 
Único do art. 71 do Projeto de Lei da Câmara nº 10”.

Também Cyro Miranda, nº 21 a emenda: “Dê–se 
ao Capítulo VI do Projeto de Lei da Câmara nº 10 o 
seguinte título”.

Emenda de Redação nº 23: “Dê–se ao § 2º do art. 
11 do Projeto de Lei da Câmara a seguinte redação”.

Emenda Modificativa nº 24, do Senador Paim: 
“Dê–se ao § 2º do art. 11 do PLC nº 10 a seguinte 
redação”.

Também do Senador Paim, Emenda de Reda-
ção nº 25: “Dê–se à alínea b do Inciso I do art. 29 do 
Projeto de Lei a seguinte redação”.

A Emenda Aditiva nº 26, também do Senador 
Paim: “Acrescente–se ao art. 65 os seguintes pará-
grafos”.

Emenda nº 27, de Paim: “Dê–se ao art. 68 a se-
guinte redação”.

São as seguintes as emendas:

EMENDA N° 5 – PLEN 
(PLC nº 10, de 2012)

Altera–se o § 1° do art. 11 do Projeto de 
Lei da Câmara nº 10, de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
§ 1° Os limites das áreas de exclusivida-

de relacionadas aos Locais Oficiais de Com-
petição serão tempestivamente estabelecidos 
pela autoridade competente, considerados os 
requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela 
indicados, atendidos os requisitos desta Lei e 
observado o perímetro máximo de 800m (oi-
tocentos metros) ao redor dos referidos Locais 
Oficiais de Competição.

 ..............................................................

Justificação

No caput do art. 11 do projeto é retratada a cha-
mada área de exclusividade ou de restrição comercial, 
para que a FIFA divulgue suas marcas, distribua, ven-
da, dê publicidade ou realize propaganda de produtos 
e serviços, bem como outras atividades promocionais 
de produtos ou de comércio de rua, nos Locais Oficiais 
de Competição e entorno.

Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo prevê 
que a área de exclusividade será estabelecida pela 
autoridade competente, considerando requerimentos 
de interesse da FIFA e observado o perímetro máxi-
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mo de 2 Km (dois quilômetros) ao redor dos Locais 
Oficiais de Competição.

Penso que as dimensões possibilitadas para a 
área de exclusividade é exagerada e foge a razoável 
intervenção aceitável do Estado no domínio privado 
admitido pela Carta da República, ainda mais em be-
nefício de um ente privado e em confronto com o in-
teresse coletivo.

Lembremos que, segundo o art. 170 da Consti-
tuição da República, a ordem econômica é fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa 
(caput) e possui como princípios fundamentais a livre 
concorrência (inc. IV) e o tratamento favorecido para 
as empresas de pequeno porte, constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administra-
ção no País (inc. IX).

Isso sem mencionar que o parágrafo único do 
referido art. expressamente garante que a todos são 
assegurados o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independente de autorização de órgãos 
públicos.

Pondere–se, assim, que a definição de uma zona 
de exclusividade em benefício da FIFA com um períme-
tro de até 2 Km é uma completa oposição aos ditames 
constitucionais atinentes a ordem econômica: a uma 
porque não está garantindo o livre exercício comercial 
dos afetados; a duas porque não está prezando pela 
valorização do trabalho humano; e a três porque está 
concedendo um tratamento favorecido para uma em-
presa privada multinacional que em nada tem haver 
com empresa de pequeno porte constituída sobre as 
leis brasileiras.

Ademais, é certo que a intervenção do Estado 
no domínio econômico democraticamente prevista na 
Constituição serve tão somente para reprimir o abuso 
do poder econômico, possuindo como fundamento o 
interesse público e objetivo final o bem–estar social.

Bem estar social, diga–se, que deve ser enten-
dido como o “bem comum, o bem do povo em geral, 
expresso sob todas as formas de satisfação das neces-
sidades comunitárias. Nele se incluem as exigências 
materiais e espirituais dos indivíduos coletivamente 
considerados; são as necessidades vitais da comuni-
dade, dos grupos, das classes que compõem a socie-
dade. O bem–estar social é o escopo da justiça social 
a que se refere nossa Constituição (art. 170) e só pode 
ser alcançado através do desenvolvimento nacional”, 
conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Admi-
nistrativo Brasileiro, 35a ed., p. 605, 2009)

Portanto, a fixação de um perímetro que pode 
chegar a 2 Km não me parece a opção mais adequada 
aos preceitos constitucionais, merecendo uma redução 
para um limite mais moderado e razoável.

É exatamente esse o objetivo da presente Emen-
da. A diminuição dos 2 Km para 800m de perímetro 
limite da zona de exclusividade é mais justo aos comer-
ciantes que fixaram seus comércios a tempos atrás nas 
proximidades dos estádios–sedes dos jogos e, desde o 
anúncio que o Brasil sediaria a próxima Copa, sonham 
com o início da competição para amealhar um pouco 
mais de sustento digno a sua família.

Em uma interpretação inversa, é totalmente injus-
tificável, tirana e injusta tolher dos comerciantes locais 
que se encontrem dentro do opulento perímetro de 2 
Km o seu direito Constitucional ao livre exercício co-
mercial e concorrência, com dignidade e valorização 
do trabalho humano.

Além disso, um perímetro de até 800m no entorno 
dos Locais Oficiais de Competição já garante comple-
tamente toda a exclusividade comercial e econômica 
que se pretende render a FIFA.

Assim sendo, ciente que as alterações aqui pro-
postas guardam consonância com as disposições 
Constitucionais atinentes a ordem econômica e ainda 
permite a concessão do benefício de exclusividade à 
FIFA objeto do projeto, não havendo razões para sua 
recusa, submeto a Emenda a apreciação dos ilustres 
Pares. – Senador Pedro Taques.

EMENDA N° 6 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Acrescente–se ao art. 13 do Projeto de 
Lei da Câmara n° 10, de 2012, o seguinte pa-
rágrafo 3°:

“Art. 13 ..................................................
 ..............................................................  
§ 3° O disposto neste artigo não modifi-

ca as competências e discricionariedades das 
autoridades judiciais e policiais previstas em 
lei referentes ao controle de acesso de pes-
soas aos recintos públicos e às prerrogativas 
de ingresso em serviço a recintos públicos e 
privados.”

Justificação

O art. 13 do projeto confere exclusivamente à 
FIFA a prerrogativa para credenciamento de acesso 
aos locais dos eventos da Copa, o que pode ser tole-
rado quando digam respeito a direitos comerciais e de 
organização de eventos.

No entanto, a sua redação se mostra excessiva-
mente generalizante, permitindo uma interpretação am-
pliativa de que tais direitos de credenciamento dariam 
à entidade privada internacional o controle exclusivo do 
acesso a tais locais, o que se revela um contrassenso 
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à vista das irrenunciáveis prerrogativas do Estado na-
cional para o exercício de sua soberania.

Com efeito, a flexibilidade da soberania Estatal 
presente no art. 13 e em diversos trechos do Projeto 
não é um modelo acertado. É importante lembrar que 
na doutrina brasileira é adotado, como regra, a unida-
de, indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilida-
de como sendo características próprias da soberania. 
Entende–se que a soberania é um elemento do con-
ceito de Estado, concernente ao poder de imperium 
no plano interno e na independência no plano externo.

Nesse sentido, são as lições de Oswaldo Ara-
nha Bandeira de Mello, em Princípios Gerais de Direi-
to (2007, p. 27), José Afonso da Silva, em Curso de 
Direito Constitucional Positivo (2010, p. 98) Dalmo de 
Abreu Dallari, em Elementos de Teoria Geral do Esta-
do (25ª Ed., cit., p. 119).

Como decorrência lógico–jurídica da soberania 
Estatal, o Estado é dotado de poderes políticos exerci-
dos pelos três poderes em todos os níveis. Dentre tais 
poderes, destaca–se justamente o poder de polícia, 
cuja utilização é exercida sobre todas as atividades 
e bens que afetam ou possam afetar a coletividade.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles (2009, 
p. 134): “A razão do poder de polícia é o interesse 
social e o seu fundamento está na supremacia geral 
que o Estado exerce em seu território sobre todas as 
pessoas, bens e atividades, supremacia que se reve-
la nos mandamentos constitucionais e nas normas de 
ordem pública (...).”

Tal poder soberano, no mínimo, deve ser exer-
cido no âmbito da segurança e controle judicial, até 
porque tais matérias são voltadas a incolumidade da 
população. É o que se pretende explicitar na presente 
Emenda, de forma a prevenir qualquer ambiguidade 
na interpretação da lei.

Note–se que na própria Constituição de 1988, 
encontramos limitações às liberdades particulares no 
art. 5°, VI, VIII, XVI, XXIII e XXIV, art. 15, art. 170, art. 
173, art. 182, art. 186 e art. 225.

Além disso, em leis infraconstitucionais são co-
muns essas limitações, como no Código Civil (art. 188, 
1.277 e 1.299), Lei de Recursos Hídricos, Código de 
Mineração, Código Florestal, Código de Caça e Pesca, 
e Lei do Meio Ambiente.

Aliás, interessante lembrar das regras estabeleci-
das pela autoridade judiciária da Vara Especializada da 
Infância e Juventude das localidades dos eventos, as 
quais, por força expressa do art. 149, inc. I, a, do Estatu-
to da Criança e do Adolescente, possuem competência 
para disciplinar, através de portaria, ou autorizar, por 
meio de alvará, a entrada e permanência de criança 

e adolescente, desacompanhado de pais ou respon-
sáveis, em estádios, ginásios e campos desportivos.

Pondere–se que a presente emenda possui limi-
tação de alcance. Se referindo apenas a atuação da 
polícia judiciária e da polícia de manutenção da ordem 
pública, as quais atuam sobre as pessoas.

Destarte, vale ressaltar que a atuação do poder 
de polícia, até por se tratar, como dito, da exterioriza-
ção da soberania Estatal, se referem a cláusula pétrea 
imutável até mesmo pétrea imutável até mesmo pelo 
Poder Constituinte Derivados, nos termos do § 4° do 
art. 60 da CR.

Assim, entendemos que é pertinente deixar claro 
que as competências e prerrogativas das autoridades 
judiciárias e policiais na localidade dos eventos per-
manecem exigíveis e executáveis em prol do exercício 
de suas atribuições estatais.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques –  
Senador Aloysio Nunes.

EMENDA N° 7 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Os incisos I,II e III do art. 16 do Projeto de Lei 
da Câmara n° 10, de 2012, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 16.  ................................................
 .......................................................................

I – atividades de publicidade, inclusive 
oferta de provas de comida ou bebida, dis-
tribuição de produtos de marca, panfletos ou 
outros materiais promocionais ou ainda ativida-
des similares de cunho publicitário nos locais 
definidos na forma do art. 11, § 1°;

II – publicidade ostensiva em veículos 
automotores, estacionados ou circulando pe-
los locais definidos na forma do art. 11, § 1°;

III – publicidade aérea ou náutica, inclu-
sive por meio do uso de balões, aeronaves ou 
embarcações, nos locais definidos na forma 
do art. 11, § 1°;

Justificação

O art. 16 do projeto veda a terceiros não autori-
zados pela FIFA uma série de atividades publicitárias 
relacionadas aos eventos da Copa, o que pode ser 
tolerado quando se mantenham nos espaços desti-
nados aos eventos.

No entanto, a sua redação traz uma área de 
abrangência geográfica indefinida, com expressões 
genéricas como “principais vias de acesso” aos locais 
de competição ou “locais visíveis a partir daqueles”.

Ora, esta indefinição geográfica causaria extrema 
insegurança jurídica aos habitantes e empresários das 
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cidades–sede dos eventos, pois a delimitação passaria 
a ser matéria subjetiva, passível de discussão caso a 
caso, numa desnecessária judicialização da matéria.

Por outro lado, o projeto já dá encaminhamento 
adequado à definição de zonas de exclusão de deter-
minadas atividades, ao definir em seu art. 11, § 1°, que 
a autoridade local competente fixará por ato próprio os 
limites da sua abrangência.

A presente emenda circunscreve então a vedação 
das condutas previstas no artigo a essa área definida 
com precisão pela autoridade local. Desta forma, res-
guardar–se–á o interesse comercial dos promotores 
do evento, ao tempo em que não se introduzem obri-
gações imprecisamente definidas aos habitantes das 
cidades–sede.

Sublinhe–se que uma indefinição clara e precisa 
da localidade a ser atingida pela zona de exclusividade 
estabelecida na Lei pode prejudicar o próprio intuito 
protecionista da norma à FIFA, ante o possível ingresso 
de inúmeras ações judiciais com pedido liminar para 
discutir os limites da zona.

Ademais, resultaria em disposições contraditórias 
na mesma Lei, vez que no art. 11, § 1°, seria estipulado 
uma certa faixa territorial, enquanto no art. 16, incs. I a 
III, seria fixado outro espaço delimitador. E ambos com 
a mesma finalidade, definir a zona de exclusividade.

Desse modo, pensamos que as alterações aqui 
propostas guardam concordância direta com o art. 11 
da Lei Complementar nº 95/98, cujo texto determina 
que “as disposições normativas serão redigidas com 
clareza, precisão e ordem lógica”, merecendo, assim, 
a aprovação dos nossos Pares. – Senador Pedro Ta-
ques – Senador Aloysio Nunes. 

EMENDA N° 8 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se o art. 23 do Projeto de Lei da Câmara 
n° 10, de 2012, renumerando–se os demais.

Justificação

O art. 23 do projeto pretende atribuir à União uma 
responsabilidade genérica por todo e qualquer dano 
imprecisamente definido como “resultante ou que tenha 
surgido em função de qualquer incidente ou acidente 
de segurança relacionado aos Eventos”.

Da análise da evolução histórica e as formas de 
exclusão da responsabilidade civil do Estado, percebe–
se que as obrigações que se pretende definir no art. 
23 extrapola a clássica responsabilidade civil objetiva, 
definida no art. 37, § 6, da Constituição da República 
e adotada em diversos países.

Sinteticamente, no decorrer de sua evolução a 
responsabilidade do Estado passou por diversas trans-
formações. Inicialmente, prevalecia a tese

da total irresponsabilidade do Estado, partia–se 
do princípio de que o rei, com sua fonte divina de sa-
bedoria e poder, não estaria disposto ao erro, formando 
uma característica absolutista.

Superada a irresponsabilidade absoluta do Es-
tado, passou–se a admitir sua responsabilização nos 
mesmos moldes do Direito Civilista, ou seja, uma 
responsabilização subjetiva, aceitando as obrigações 
estatais desde que comprovado o dolo ou culpa do 
Poder Público.

Destarte, após uma série de decisões do Conse-
lho de Estado da França, chegou–se à visão publicista 
da responsabilização do Estado, surgida da própria 
interação do Estado no meio privado. A partir de en-
tão, chegou–se a conclusão de que o Estado deveria 
responder objetivamente pelos atos ou omissões da-
nosas aos administrados.

Essa evolução da responsabilidade civil do Po-
der Público foi seguida na história juridico–constitucio-
nal do Brasil, partindo da irresponsabilidade total do 
Estado na Constituição de 1824 (art. 99 e art. 178), 
compartilhada pela Constituição de 1891, passando 
pela responsabilidade subjetiva do Estado nas Consti-
tuições de 1934 (art. 171) e 1937 (art. 158), e, por fim, 
chegando a responsabilidade civil objetiva do Estado 
a partir da Constituição de 1946 (art. 194), seguidas 
pelas Constituições 1967 (art. 105), 1969 (art. 107) e 
a Constituição Cidadã de 1988 (art. 37, § 6°).

Em relação às formas de exclusão da respon-
sabilidade civil do Estado, defende Bandeira de Mello 
(1995a, p. 587–588) que o Estado somente se exime 
“se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo 
e o dano. Isto é: exime–se apenas se não produziu a 
lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco in-
culcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para 
a eclosão do dano”.

Para Di Pietro (2001, p. 518), por sua vez, so-
mente a força maior e a culpa da vítima são aponta-
dos como causas excludentes da responsabilidade 
objetiva do Estado.

Cretella Jr. (2002, p. 133) conclui que afasta a 
responsabilidade objetiva do Estado a força maior, o 
caso fortuito, o estado de necessidade, a culpa da ví-
tima e a culpa de terceiro.

Na linha da jurisprudência prevalecente no Su-
premo Tribunal Federal (RJ163/1107–1109, Rel. Min. 
Celso de Mello, v.g.), contemplando a teoria do risco 
administrativo, os elementos que compõem a estrutura 
e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do 
Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, 
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(b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o 
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) 
do agente público, (c) a oficialidade da atividade cau-
sal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, 
nessa condição funcional, tenha incidido em conduta 
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, 
ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) 
e (d) a ausência de causa excludente da responsabi-
lidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 
– RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).

Nota–se, portanto, que é certa a possibilidade 
de mitigação da responsabilidade objetiva do Estado. 
Isso, porque a ausência de qualquer dos pressupos-
tos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 
37, § 6°, da Carta Politica basta para descaracterizar 
a responsabilidade civil objetiva do Estado, especial-
mente quando ocorre circunstância que rompe o nexo 
de causalidade material entre o comportamento do 
agente público e a consumação do dano pessoal ou 
patrimonial infligido ao ofendido.

Com essas premissas, a criação de uma cláusu-
la de responsabilidade civil do Estado tão abrangente, 
genérica e imprecisa, como a prevista no art. 23 do 
projeto, resultaria em uma inovação da norma consti-
tucional por lei infraconstitucional.

Sopese–se, por exemplo, a interrupção de um 
evento da Copa em detrimento de um caso fortuito ou 
força maior. Com as disposições constitucionais não 
haveria que se falar em responsabilidade do Estado, 
vez que não há nexo de causalidade entre a conduta 
do Poder Público e o dano da FIFA. No entanto, pela 
disposição “qualquer dano resultante ou que tenha 
surgido em função de qualquer incidente” constante 
no art. 23 do projeto, essa responsabilidade poderá 
ser facilmente pleiteada.

Pensamos que essa ampliação do ônus do Estado 
foge aos limites constitucionais da responsabilização 
Estatal e constitui, verdadeiramente, uma Nova Evo-
lução do Conceito de Responsabilização. Lembrando 
que a evolução desse conceito se deu, desde a Cons-
tituição de 1824, apenas de forma Constitucional.

Assim sendo, além de desproporcional e injus-
tificada, penso que a pretensão contida no art. 23 do 
projeto possui Vicio de Constitucionalidade, sendo 
incabivel a sua aprovação pela presente Comissão.

Além disso, a pretendida responsabilidade da 
União em beneficio da FIFA já está consagrada no art. 
22 do projeto, abrangendo integralmente o que poderia 
ser exigido legitimamente da entidade governamental, 
não havendo, por mais esse motivo, justificativa para 
a aceitação do art.23 do projeto.

Com base nessas razões, submetemos a presen-
te emenda à aprovação de nossos Pares. – Senador 
Pedro Taques – Senador Aloysio Nunes. 

EMENDA N° 9 – PLEN 
(PLC nº 10, de 2012)

Acrescente–se ao art. 27 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, o seguinte parágrafo único:

“Art. 27  .................................................
 .......................................................................

Parágrafo único O disposto neste artigo 
não afasta a vigência e eficácia dos direitos 
assegurados ao consumidor pela Lei n° 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, quando a venda 
dos Ingressos seja realizada no Brasil”.

Justificação

O art. 27 do projeto confere à FIFA e seus pre-
postos uma série de prerrogativas no relacionamento 
com seus clientes adquirentes de ingressos, descritas 
de forma que permite à entidade modificar unilateral-
mente, estipular gravames para desistência e procedi-
mentos como “venda casada”, todos vedados no país 
pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por mais vantagens que se procure dar à FIFA 
e prepostos na gestão comercial do evento – o que é 
a essência do projeto ora examinado – não se pode 
aceitar um retrocesso em matéria de direitos do con-
sumidor para um evento que é realizado com grandes 
esforços econômicos do Poder Público nacional.

Não se concebe que os beneficios concedidos às 
promotoras do evento cheguem ao ponto de atropelar 
os direitos inalienáveis do consumidor brasileiro, ainda 
mais após uma longa e árdua luta para tornar realidade 
o código e assentar de vez na vida nacional a primazia 
do cidadão nas relações de consumo.

Portanto, a emenda tem por objetivo explicitar 
que qualquer disposição da Fifa sobre ingressos para 
os eventos não poderá sobrepor–e à legislação geral 
da defesa do consumidor.

A emenda toma o cuidado de especificar que esta 
garantia é assegurada quando a venda seja realiza-
da no Brasil (deixando para a prática jurisprudencial 
a caracterização dessa hipótese nos casos de venda 
eletrônica), uma vez que não se cogita estender ge-
nericamente a eficácia da lei brasileira a transações 
comerciais feitas no exterior.

Lembremos que o Código de Defesa do Consu-
midor decorre do direito fundamental inserido no inc. 
XXXII do art. 5° da Constituição da República, cujas 
disposições são claras em afirmar que: “o Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
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Trata–se, como cediço, de cláusula pétrea que, 
somado ao fundamento republicano da soberania na-
cional (art. 1°, inc. I, CR), não pode ser olvidada por 
uma norma de exceção, nem mesmo se esta norma 
possuísse status de Emenda à Constituição, diga–se 
de passagem.

Destaque–se, ainda, que a aprovação da presente 
Emenda não prejudicará as benesses comerciais ou-
torgadas a Fifa, mas advertirá quanto a aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor às negociações do 
ingressos realizadas no Brasil.

Pelo o que, submetemos a Emenda à aprecia-
ção da Comissão. – Senador Pedro Taques – Senador 
Aloysio Nunes. 

EMENDA N° 10 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se os arts. 30 a 36 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, renumerando–se os demais:

Justificação

Os arts. 30 a 36 do projeto pretendem criminalizar 
condutas de natureza comercial, relativas ao desres-
peito à propriedade intelectual, que já são sancionadas 
civilmente no art. 16.

Não se pretende, por evidente, defender ou faci-
litar tais condutas. No entanto, a utilização de sanção 
penal para reprimi–los representaria não apenas uma 
enorme distorção na ação regulatória do Estado bra-
sileiro, mas principalmente a promoção de um grande 
“Estado de Exceção”, no qual o dito soberano (no caso 
a FIFA) impõe ao país um conjunto de tipos penais ca-
suísticos e excepcionais, que não guardam nenhuma 
coerência com o sistema de garantias contemplada na 
ordem constitucional vigente em nosso país.

Ora, o Estado deve preferir a todas as hipóte-
ses presentes no ordenamento jurídico positivo para 
prevenir e reprimir um determinado ilícito diversas da 
sanção criminal, sendo esta utilizada, por corolário, 
apenas em última e extrema necessidade.

O Min. Nelson Hungria (Comentários, vol. 7, p. 
178), em palavras objetivas, traz a seguinte advertência: 
“Somente quando a sanção civil se apresenta ineficaz 
para a reintegração da ordem jurídica é que surge a 
necessidade da enérgica sanção penal. O legislador 
NÃO obedece a outra orientação. As sanções penais 
são o último recurso para conjurar a antinomia entre 
a vontade individual e a vontade normativa do Estado. 
Se um fato ilícito, hostil a um interesse individual ou 
coletivo, pode ser convenientemente reprimido com 
as sanções civis, não há motivo para a reação penal”.

Neste particular, o princípio da intervenção penal 
mínima decorre da própria desgastante interferência da 

sanção penal no mais importante direito fundamental 
do acusado – o direito a liberdade/dignidade –, cuja 
observância faz parte da própria finalidade essencial 
do Estado de Direito.

Por sua relevância, tal princípio, como realça 
René Dotti (Curso de Direito Penal, p. 147), “deve, 
obrigatoriamente, ser atendido pelo Poder Legislativo 
através de critérios sólidos na elaboração da lei penal, 
elegendo apenas os bens jurídicos dignos de proteção 
pelo Direito Penal e que guardam estreita relação com 
a Constituição”.

Com efeito, o resultado indireto da criação de 
mais essas tipificações penais – casuísticas e incons-
titucionais – seria colocar o já sobrecarregado sistema 
de justiça criminal brasileira para processar e julgar 
ilícitos de natureza privada em proveito de um ente 
privado internacional.

Parece–me inconcebível que um mecanismo 
que já não atende minimamente a sociedade brasilei-
ra, que não é eficaz na repressão aos crimes contra 
a vida ou contra o patrimônio público seja disponibi-
lizado para cumular–se aos demais mecanismos de 
dissuasão das condutas ilícitas cujo prejudicado é ex-
clusivamente a Fifa.

É evidente que essa entidade tem direito à pro-
teção de sua propriedade intelectual, e todos os re-
cursos do sistema judiciário devem ser–lhe facultados 
como a qualquer pessoa fisica ou jurídica, mas nada 
justifica a criação de meios excepcionais e privilegia-
dos de proteção que incluam a utilização da sanção 
penal – sanção esta que hoje não tem evitado a prática 
de condutas de potencial ofensivo infinitamente maior 
em face do povo brasileiro, que esta Casa representa.

Outro ponto que inviabiliza a aprovação dos cri-
mes tipificados nos arts. 30 a 33 do projeto, é que as 
condutas a depender de sua relevância podem normal-
mente serem classificadas como fraude ao comércio 
(art. 175, Código Penal) ou violação de direito autoral 
(art. 184 e §§, Código Penal).

Lembrando que o crime de fraude ao comércio já 
tipifica a conduta de enganar, no exercício de ativida-
de comercial, o adquirente ou consumidor vendendo, 
como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada, ou entregando uma mercadoria por outra.

Por sua vez, o crime de violação de direito auto-
ral, já contempla a conduta de violar direitos autorais 
e os que lhe são conexos, abarcando a reprodução 
total ou parcial, com o intuito direto ou indireto de lu-
cro, e exposição à venda, distribuição, ocultação, ma-
nutenção em depósito, introdução no país, etc. de tais 
produtos violados.

Nessa conjuntura, penso ser inconveniente, de-
sarrazoada e incompatível com o nosso ordenamento 
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jurídico penal–constitucional a aprovação dos arts. 30 
a 36 do projeto.

Acrescente–se a mais que, embora apenas os 
art. 30 a 33 inauguram condutas criminais, os arts. 34 a 
36 estipulam cláusulas relacionadas, merecendo igual 
sorte, uma vez que o acessório se anula junto com o 
principal. – Senador Pedro Taques.

EMENDA Nº 11–PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se os arts. 37 a 47, bem como o pará-
grafo único do artigo 71 do Projeto de Lei da Câmara 
n° 10, de 2012, renumerando–se os demais:

Justificação

Os arts. 37 a 47 do projeto pretendem conceder 
prêmios de cem mil reais a todos os integrantes das 
seleções brasileiras nas copas mundiais masculinas 
de 1958, 1962 e 1970, bem como um auxilio mensal 
para aqueles que dispuserem de recursos limitados.

Todos nós devemos homenagem a esses grandes 
desportistas. No entanto, pretender pagar prêmios e 
pensões em condições mais favoráveis que o cidadão 
comum afigura–se um privilégio injusto com o contri-
buinte e com os demais brasileiros, ferindo injustifica-
damente o art. 5° da CR.

Estes atletas eram profissionais que exerciam 
seu trabalho na época e recebiam por isso, não tão 
bem como os atuais atletas de alto desempenho, é 
verdade, mas em valores compatíveis com a socieda-
de brasileira na época.

Oferecer–lhes prêmio em pecúnia, hoje, não se 
compadece com as finalidades públicas que devem 
presidir o gasto governamental.

Todos nós temos o mais elevado respeito e gra-
tidão a cada um desses atletas, mas em vez de dar 
a cada um deles cem mil reais pelo resultado de sua 
atividade profissional remunerada, a União poderia 
com esse mesmo valor ajudar os Estados a remune-
rar centenas de policiais militares a cada mês, ou a 
manter dezenas de postos de saúde, ou tantas outras 
finalidades sociais relevantes.

Além disso, é inevitável considerar discriminatório 
o critério para premiar: se é a vitória nas copas, porque 
não foram premiados os vencedores de 1994 e 2002 
– o que deixaria claro o absurdo de premiar moneta-
riamente atletas quando já percebem pelas mesmas 
razões uma altíssima – e bem merecida – remunera-
ção no setor privado? Se o fator para premiar é o de 
ter competido pelo país em épocas menos prósperas 
para o esporte, porque não incluir os atletas de 1966 
ou 1974, ou os que competiram em outros desportos 
com igual sucesso?

Quanto ao auxílio financeiro, também não pode-
mos concordar em conceder a estes brasileiros bene-
fícios distintos daqueles que são direitos de qualquer 
outro cidadão, quer na esfera previdenciária, quer na 
assistencial.

Não vemos porque um brasileiro sem meios 
de prover sua subsistência tenha acesso apenas 
a um salário mínimo a título de beneficio de pres-
tação continuada, enquanto outro receba o teto da 
aposentadoria do regime geral da previdência (hoje 
mais de quatro vezes mais que o salário mínimo) 
tão somente pelo fato de ter tido sucesso em uma 
competição esportiva.

Além disso, o benefício pretendido pelo projeto 
configura–se inequivocamente como a criação de des-
pesa obrigatória de natureza continuada, nos termos 
do art. 17 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ora, os atos que criam tal tipo de despesa devem 
vir instruídos com estimativa do seu impacto orçamen-
tário–financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subsequentes, bem como a demons-
tração dos recursos para seu custeio, que não deverá 
afetar as metas de resultados fiscais previstas na lei 
de diretrizes orçamentárias e que deverá ter seus efei-
tos financeiros, nos períodos seguintes, compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa. Nada disso consta do proje-
to, pelo que seria contrária ao ordenamento jurídico a 
concessão desse tipo de benefício.

Ademais, não podemos olvidar que, em obser-
vância ao § 5° do art. 195 da Constituição da Repúbli-
ca, nenhum beneficio ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a cor-
respondente fonte de custeio total.

Neste permeio, parece–nos que, pelas dispo-
sições constantes do projeto, esse auxílio especial 
mensal para jogadores sem recurso ou com recurso 
limitado, custeado pelo Ministério da Previdência So-
cial e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), se trata de verdadeiro benefício previ-
denciário assistencial.

Por tais razões, apresentamos a presente Emen-
da no sentido de evitar que despesas dessa natureza, 
injustas para com a maioria dos cidadãos e em desa-
cordo com as finanças públicas, sejam incorridas pela 
nação brasileira. – Senador Pedro Taques – Senador 
Aloysio Nunes. 

EMENDA N° 12 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se o parágrafo único do art. 52 do Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 101 de 2012:
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Justificação

O dispositivo que se pretende suprimir prevê que 
um Termo de Conciliação entre a União e a FIFA, visado 
pela Advocacia–Geral da União, possa criar obrigações 
de indenizar para o governo federal.

De fato, as disposições do art. 52 de incentivar o 
uso do mecanismo atualmente existente de conciliação 
mediada pela AGU na ocorrência de dissensos entre 
a União e a Fifa pode ser tolerada, na medida em que 
a AGU é um órgão do Estado brasileiro e esse tipo de 
conciliação já vem sendo aplicado com sucesso nas 
disputas intragovernamentais entre órgãos públicos.

Não obstante, esta faculdade não pode ter caráter 
absoluto ou comprometer o ente público em questões 
essenciais.

No caso do parágrafo cuja exclusão se propõe, 
a União – por meio de um de seus órgãos adminis-
trativos – poderia produzir, de moto próprio e por via 
administrativa expedita, obrigações de montante inde-
terminado e sem quaisquer critérios predeterminados.

Aceitar tal pretensão equivaleria a criar um novo 
rito jurídico para a imposição de obrigações ao Esta-
do – estas não só decorreriam de lei, pronunciamento 
judicial, ou da execução de contrato celebrado sob as 
leis nacionais e precedido da devida licitação; passa-
riam também a ser criadas pela “solução amigável de 
controvérsias” por Termo de Compromisso administra-
tivo com um ente privado.

É quase despiciendo anotar o absurdo da propos-
ta à luz dos ordenamentos constitucional e processuais, 
bem como os enormes riscos que traz de malversação 
de recursos públicos.

Lembre–se que a Constituição da República art. 
100) preferiu conceder ao Poder Judiciário a possibili-
dade imputar obrigações onerosas à Fazenda Pública 
e, ainda assim, na forma de precatórios que atendam 
a ordem cronológica de apresentação.

Essa preferência é facilmente justificada. Além 
do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, 
XXXV, CF) e da independência política do Poder Judi-
ciário, ficou assegurado à Fazenda Pública certos pri-
vilégios processuais, presentes sobretudo no Código 
de Processo Civil.

Não podemos olvidar que essas prerrogativas 
foram estabelecidas ao longo do desenvolvimento do 
controle exercido pelo Judiciário sobre a Fazenda Pú-
blica e considera a premissa máxima de que os atos 
do Poder Público devem ser sempre dotadas de fina-
lidade pública (art. 37, caput, CF).

A finalidade sempre pública dos atos da Admi-
nistração Pública, a despeito de impedir a ingerência 
desvirtuada das verbas públicas, dificulta qualquer 

assunção de obrigação direcionada especificamente 
a uma entidade privada.

Penso, assim, que é arriscado conceder poderes 
de gerência de ônus da União a AGU em favor espe-
cificamente da FIFA. Acredito que qualquer Termo de 
Conciliação que impute ônus a União deve, no mínimo, 
ser homologado judicialmente.

Por tais razões, milita a presente Emenda no 
sentido de suprimir esse procedimento de exceção na 
criação da despesa pública, levando em conta inclu-
sive que a Constituição assegura aos entes privados, 
em eventuais controvérsias de natureza patrimonial, 
o amplo acesso à Justiça Federal em igualdade de 
condições com todas as demais pessoas fisicas e ju-
rídicas. – Senador Pedro Taques.

EMENDA N° 13 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se o art. 53 do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 10, de 2012.

Justificação

O dispositivo que se pretende suprimir concede 
à FIFA e seus prepostos toda uma série de privilégios 
processuais de natureza financeira na justiça brasi-
leira, incluindo isenção total de custas e despesas 
processuais.

Trata–se de privilégio injustificável quando se ve-
rifica que estes potenciais demandantes estão longe 
de ser hipossuficientes, e passariam a litigar com os 
demais cidadãos em condições de favorecimento que 
conspurcam os princípios de igualdade perante a lei.

Lembrando que o ordenamento jurídico brasileiro 
apenas garante esses privilégios processuais à Fazen-
da Pública (art. 27 do CPC), aos hipossuficientes (in-
cluindo na relação de consumo, Lei n. 1.060/50 e Lei 
n. 8.078/90) e aos demandantes em lides submetidas 
aos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95).

Perceba–se, ainda, que a referida isenção se-
quer tem marco temporal definido: o dispositivo em tela 
perpetuaria indefinidamente na legislação processual 
brasileira uma casta de litigantes privilegiados, sem 
que exista qualquer justificativa para tanto, em especial 
diante dos cidadãos brasileiros comuns para os quais 
o acesso à justiça constitui–se na grande maioria das 
vezes em uma intenção não cumprida.

A presente Emenda procura restabelecer a igual-
dade de todos perante a lei e a justiça, removendo esta 
discriminação insustentável em desfavor da cidadania 
brasileira. – Senador Pedro Taques.
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EMENDA N° 14 – PLEN 
(PLC n° 10, de 2012)

O caput do art. 68, acrescido dos § 1° ao 3°, do 
Projeto de Lei da Câmara n° 10, de 2012, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 68. Aplicam–se a essas Competi-
ções, no que couber, as disposições da Lei 
n° 10.671, de 15 de maio de 2003, excetuado 
o disposto nos arts. 15, 20 a 22, 24 e 27, nos 
arts. 32 e 37 e nas disposições constantes 
dos Capítulos II, III, VIII, IX e X da referida Lei.

§ 1° Para fins da realização das Compe-
tições, a aplicação do disposto nos arts. 2°–A, 
39–A e 39–B da Lei n° 10.671 de 15 de maio 
de 2003, fica restrita às pessoas jurídicas de 
direito privado ou existentes de fato, constitu-
ídas ou sediadas no Brasil.

§ 2° Para fins da aplicação da Lei n° 
10.671, de 15 de maio de 2003, considera–se 
entidade de prática desportiva detentora do 
mando de jogo a FIFA.

§ 3° A aplicação do art. 16 da Lei nº 
10.671, de 15 de maio de 2003, não prejudi-
ca os serviços oferecidos ao amparo do art. 
55 desta Lei.”

Justificação

O art. 68 do projeto pretende afastar várias dis-
posições do Estatuto do Torcedor, grande conquista da 
sociedade brasileira em sua relação com o esporte, 
para os eventos desportivos de que trata.

Dentro do espírito do projeto de oferecer no má-
ximo grau possível facilidades à FIFA para desenvol-
ver o certame mundial, algumas dessas suspensões 
são toleráveis: os capítulos II, III, VIII, IX e X são de 
natureza predominantemente esportiva, tratando de 
campeonatos, organização de federações, etc., o que 
torna admissível sejam dispensados para a organiza-
ção do torneio internacional. Da mesma forma, alguns 
dos dispositivos relativos a venda de ingressos podem 
ser excepcionados em favor de regras específicas da 
copa do mundo.

As conquistas essenciais da sociedade brasileira 
no que se refere aos direitos do cidadão enquanto fre-
quentador e cliente de espetáculo esportivo não podem 
ser dispensadas, porém, por tratarem–se de dispositi-
vos de ordem pública que não são de molde a serem 
flexibilizados para atenderem a interesses comerciais.

Começo pelo mais polêmico, a proibição de venda 
de bebidas alcoólicas e tabaco, mencionada do art. 13, 
inc. I, do Estatuto e que o projeto pretende excepcionar. 
Aqui se está falando de vidas humanas: a vedação à 
associação entre tais substâncias e o esporte, além 

da óbvia dimensão de saúde pública, tem por razão 
fundamental a proteção da vida dos frequentadores de 
eventos multitudinários, que seriam – e muitas vezes 
o foram – colocados em risco pelos comportamentos 
criminosos induzidos pelo abuso de álcool e outras 
substâncias no meio da multidão.

Não pode o legislador, como garante dos direitos 
fundamentais e da segurança de todos os brasileiros, 
negociar esta proteção em benefício de um interesse 
comercial privado.

Nesse sentido, é importante compreender que 
a segurança e a proteção aos direitos fundamentais 
são marcos civilizatórios que não admitem retroces-
so. Por isso, de acordo com nossa abalizada doutrina 
constitucionalista, a proibição de retrocesso se situa 
no contexto da supremacia da Constituição, impondo 
ao legislador e ao Administrador que se abstenha de 
adotar medidas que impliquem em supressão ou res-
trição de direitos fundamentais.

É inadmissível a tergiversação nesse ponto, sob 
pena de descumprir as obrigações essenciais de so-
berania – que são as de proteger a vida e a integridade 
física dos súditos da entidade soberana. Ao não afas-
tar a incidência de todo o art. 13, a Emenda somente 
altera o projeto nesta proibição, uma vez que todos os 
demais incisos nele previstos coincidem com a obriga-
ções já elencadas no artigo 28 do texto ora examinado.

De igual modo, os artigos 14, 16, 17, 19 e 31–A 
trazem uma série de responsabilidades de natureza 
civil aos organizadores dos eventos, muito próximas 
às previstas no Código de Defesa do Consumidor, e 
que representam tão somente a obrigação de respeito 
ao cidadão que, como pagante, vê o espetáculo (ou, 
no caso do art. 31–A, dos árbitros).

De igual modo, o artigo 28, § 2°, fala de “preços 
excessivos” ou “aumentos sem justa causa” para os 
alimentos comercializados nos

eventos, o que nada mais representa que uma 
tímida tentativa de proteger o

consumidor das condições monopólicas em que 
tais produtos são vendidos dentro dos estádios.

Repare que a norma é tão genérica que chega 
a ser quase programática, com enormes dificuldades 
de concretização na prática dos estádios.

Pretender removê–la significa admitir de ante-
mão que se quer cobrar preços realmente excessivos 
no comércio monopólico de alimentos em eventos de 
duração razoavelmente longa – um absurdo que cer-
tamente não seria admissível como intenção de qual-
quer legislador democrático.

A pretensão de excluir essas comezinhas obri-
gações de qualquer organizador de eventos poderia 
levar o cidadão à impressão que o projeto tem por ob-
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jetivo atribuir à FIFA e seus prepostos exclusivamente 
os benefícios e lucros da copa, isentando–os de qual-
quer obrigação.

Mesmo com profundas suspeitas sobre o desequi-
líbrio econômico–financeiro das atividades da copa do 
mundo em desfavor do Brasil e de seus contribuintes, 
não podemos sequer cogitar que a lei pretenda impor 
unilateralidade tão escandalosa.

Desta forma, faz–se necessário repor as obriga-
ções que cabem à FIFA e seus prepostos como cabe-
riam ao mais humilde clube de futebol amador do interior 
do País quando se propõe a receber seres humanos 
para a prática desportiva regular. Estes são os objeti-
vos da presente Emenda. – Senador Pedro Taques .

EMENDA N° 15 – PLENÁRIO 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Inclua–se o art. 28–A no PLC n° 10, de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28–A. São vedados a comercializa-
ção, o consumo e o porte de bebidas alcoólicas 
no interior dos estádios que sediarão partidas 
das competições estabelecidas nos termos do 
inciso V, art. 2°, bem como nas suas imedia-
ções e principais vias de acesso.”

O art. 68 do PLC n° 10, de 2012, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 68. Aplicam–se a essas Competi-
ções, no que couber, as disposições da Lei 
n° 10.671, de 15 de maio de 2003, excetuado 
o disposto no art. 13–A, incisos I, III a IX, pa-
rágrafo único e nos arts. 14 a 17, 19 a 22, 24, 
27, 28, § 2°, 31–A, 32 e 37 e nas disposições 
constantes dos Capítulos II, III, VIII, IX e X da 
referida Lei”.

Justificação

O objetivo da presente emenda é evitar a suspen-
são, durante a Copa do Mundo de 2014, de dispositivo 
do Estatuto do Torcedor que proíbe a permanência de 
bebidas alcoólicas dentro dos estádios.

O texto procedente da Câmara dos Deputados 
contemplou alterações no Estatuto do Torcedor com o 
propósito de atender conveniências estabelecidas pelo 
governo brasileiro no seu caderno de intenções, a fim 
de se credenciar junto à FIFA no sentido de sediar a 
Copa do Mundo de 2014.

É do conhecimento de todos que a proibição de 
bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros resultou em 
significativa redução da violência praticada por torce-
dores dentro e fora dos estádios.

Hoje, após essa medida, as estatísticas indicam 
redução importante nas ocorrências policiais e médi-
cas nos estádios, o que evidencia a acertada decisão 
da proibição.

Sala das Sessões, 8 de maio de 2012. – Senador 
Álvaro Dias, Líder do PSDB.

EMENDA N° 16 – CE (DE REDAÇÃO) 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Dispõe sobre as medidas relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude – 2013, que serão realizadas no Bra-
sil; e altera as Leis n°s 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003.”

Dê–se ao § 12 do art. 26 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 12. Os Ingressos para proprietários ou 

possuidores de armas de fogo que aderirem 
à campanha referida no inciso I do art. 29 e 
para indígenas serão objeto de acordo entre 
o poder público e a FIFA.”

Corrija–se a grafia da abreviatura Fifa 
para FIFA onde for necessário e Altere–se, 
no Projeto de Lei da Câmara n° 10, de 2012, 
a abreviatura LOC para COL nos incisos III e 
VI do art. 2°, no parágrafo único do art. 9°, no 
caput do art. 57 e nos arts. 67 e 69.

Justificação

As alterações ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
n° 10, de 2012 (Projeto de Lei n° 2.330, de 2011, na 
origem), chamado de Lei Geral da Copa, pretendem 
melhorar sua redação e técnica legislativa.

Corrige–se, primeiramente, a ementa, pois no 
texto do PLC em análise há, também, disposições re-
lativas à Jornada Mundial da Juventude – 2013.

O § 12 do art. 26 tem sua redação alterada para 
se corrigir o propósito do dispositivo, que é o de que 
ingressos para proprietários ou possuidores de armas 
de fogo que aderirem à campanha de desarmamento 
e para indígenas serão objeto de acordo entre o Poder 
Público e a FIFA. Pelo texto atual, entende–se que os 
indígenas também deverão aderir à campanha.

Por fim, altera–se a abreviatura LOC, referente 
ao Comitê Organizador Local (em inglês, Local Orga-
nising Comittee), para COL. Esta é a forma constante 
de todos os documentos da FIFA em língua portu-
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guesa e já comum a todos em nosso País. Também 
se evita a confusão com o termo “Locais Oficiais de 
Competição”, ao qual vários dispositivos do PLC em 
análise se referem.

Por esses motivos, apresentamos a presente 
emenda ao PLC n° 10, de 2012.

Sala da Comissão, – Senador Paulo Bauer.

EMENDA Nº 17 – CE (PLEN) 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao Capítulo VI do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 10, de 2012, o seguinte título:

“CAPÍTULO VI 
Das Condições de Acesso e Permanência nos 

Locais Oficiais de Competição e das Proibições.”

Acrescente–se, no Capítulo VI do Projeto de Lei 
da Câmara n° 10, de 2012, o seguinte art. 29 e proce-
da–se à renumeração dos demais:

“Art. 29. É proibido portar, vender ou dis-
tribuir os objetos a que se referem os incisos 
II, IV e VII do art. 28, bem como bebidas al-
coólicas ou substâncias proibidas ou suscetí-
veis de gerar ou possibilitar a prática de atos 
de violência nos estádios e dentro do limite 
das áreas de exclusividade relacionados aos 
estádios, definidas conforme as disposições 
do art. 11.”

Renumere–se o art. 29 do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 10, de 2012, como art. 30 e dê–se a seguinte 
redação à alínea a do inciso I:

“Art. 30 ..................................................
 .......................................................................

I –  .........................................................
 .......................................................................  

a) de campanhas sociais de desarma-
mento, combate à violência e ao racismo, e 
de prevenção ao alcoolismo e à drogadição;

 ..............................................................  
 ...................................................................... ”

Justificação

A chamada Lei Geral da Copa, atual Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) n° 10, de 2012 (Projeto de Lei n° 
2.330, de 2011, na origem), apresenta medidas relativas 
às Copas das Confederações FIFA 2013 e do Mundo 
FIFA 2014, que serão realizadas no Brasil. Igualmen-
te, propõe alterações a dispositivos dos Estatutos do 
Estrangeiro (Lei n° 6.815, de 1980) e do Torcedor (Lei 
n° 10.671, de 2003).

Durante a tramitação do projeto na Câmara dos 
Deputados, um dos grandes questionamentos foi a dis-
cussão sobre a liberação ou não da venda de bebidas 

alcoólicas nos estádios durante as competições. Ter-
minou por se optar por um texto que passa a decisão 
para a legislação estadual.

Não podemos nos olvidar de que a Lei n° 12.299, 
de 27 de julho de 2010, que trouxe mudanças ao Es-
tatuto do Torcedor, entre elas, a proibição bebidas 
ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou 
possibilitar a prática de atos de violência nos estádios 
brasileiros, foi resultado de amplo debate no Congres-
so Nacional. A norma teve como o intento primordial 
a diminuição da violência nos estádios, o que se al-
cançou com menos de dois anos de vigência da Lei.

É importante, pois, que a vedação seja mantida 
nas competições. Para isso, acrescentamos um novo 
art. 29 ao Capítulo VI do PLC n° 10, de 2012, deixan-
do clara a proibição do porte, venda ou distribuição 
de bebidas alcoólicas e de substâncias proibidas ou 
suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos 
de violência nos estádios e dentro do limite das áreas 
de exclusividade da FIFA em torno destes. Também, 
estendemos a proibição aos objetos proibidos nos in-
cisos do caput do art. 28.

Tivemos o cuidado de não fazer a mudança no 
inciso II do caput do art. 28, em razão de ele se referir 
aos Locais Oficiais de Competição, que incluem – por 
definição trazida no art. 2°, XIV, do PLC em comen-
to – não somente os estádios, mas também outros 
locais de eventos, entre esses as áreas oficialmente 
designadas para atividades de lazer destinadas aos 
fãs (Fan Fests).

Acreditamos que a manutenção dessa proibição 
durante as competições trará uma repercussão positiva 
a nosso País, que poderá mostrar o que tem feito para 
não só diminuir a violência nos estádios, mas também 
combater essa questão de saúde pública, o alcoolismo.

Por isso, também fazemos pequena alteração no 
art. 29, que será renumerado para 30, acrescentando 
campanha social de prevenção ao alcoolismo. Na alí-
nea a, de seu inciso I, que estabelece a possibilidade 
de acordo para a divulgação “de campanha com o 
tema social ‘Por um mundo sem armas, drogas, sem 
violência e sem racismo”’, preferimos melhorar a re-
dação e ampliar a temática para “campanhas sociais 
de desarmamento, combate à violência e ao racismo, 
e de prevenção ao alcoolismo e à drogadição”.

Vale sempre lembrar que, em 2007 – ano em que 
o Brasil foi anunciado sede das competições –, a Fifa, 
em suas Diretrizes de Segurança, proibia a venda, dis-
tribuição e porte de bebidas alcoólicas nos estádios. A 
flexibilização dessa proibição por aquela entidade veio 
somente em 2009, nos Regulamentos de Segurança.
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Por esses motivos, apresentamos a presente 
emenda ao PLC n° 10, de 2012. – Senador Paulo 
Bauer.

EMENDA Nº 18–PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao § 7° do art. 26 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012, a seguinte redação:

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

§ 7° Os entes federados e a FIFA celebra-
rão acordos para viabilizar o acesso e a venda 
de Ingressos em locais de boa visibilidade para 
as pessoas com deficiência e seus acompa-
nhantes, sendo assegurado, na forma do re-
gulamento, pelo menos, 1% (um por cento) do 
número de Ingressos ofertados, excetuados 
os acompanhantes, observada a existência 
de instalações adequadas e específicas nos 
Locais Oficiais de Competição.

 ............................................................ .”

Justificação

A chamada Lei Geral da Copa, atual Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) n° 10, de 2012 (Projeto de Lei n° 
2.330, de 2011, na origem), apresenta medidas relativas 
às Copas das Confederações FIFA 2013 e do Mundo 
FIFA 2014, que serão realizadas no Brasil. Igualmen-
te, propõe alterações a dispositivos dos Estatutos do 
Estrangeiro (Lei n° 6.815, de 1980) e do Torcedor (Lei 
n° 10.671, de 2003).

Entre essas medidas, várias regras para a venda 
de ingressos são postas no art. 26. Para as pessoas 
com deficiência e seus acompanhantes, “os entes fede-
rados e a FIFA poderão celebrar acordos para viabilizar 
o acesso e a venda de ingressos, sendo assegurado, 
na forma do regulamento, pelo menos, 1% do número 
de ingressos, excetuado os acompanhantes, observada 
a existência de instalações adequadas e específicas 
nos Locais Oficiais de Competição”, conforme dispõe 
o § 7° daquele artigo.

Com a mudança sugerida, pretendemos que seja 
eliminada qualquer discricionariedade, definindo que 
haja a celebração dos acordos. As pessoas deficien-
tes merecem ter direitos garantidos nas competições 
que abrilhantarão nosso País a partir do ano que vem.

Por esses motivos, apresentamos a presente 
emenda ao PLC n° 10, de 2012. – Senador Cyro Mi-
randa.

EMENDA Nº 19 – PLEN 
(ao PLC nº 10, de 2012)

Dê–se ao art. 27 do Projeto de Lei da Câmara nº 
10, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 27. Os critérios para cancelamento, 
devolução e reembolso de Ingressos, assim 
como para alocação, realocação, marcação, 
remarcação e cancelamento de assentos nos 
locais dos Eventos seguirão, no que couber, as 
determinações constantes nas Leis nºs 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras provi-
dências, e 10.671, de 15 de maio de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor 
e dá outras providências.”

Justificação

A chamada Lei Geral da Copa, atual Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) nº 10, de 2012 (Projeto de Lei nº 
2.330, de 2011, na origem), institui medidas relativas 
às Copas das Confederações FIFA 2013 e do Mundo 
FIFA 2014, que serão realizadas no Brasil. Igualmen-
te, propõe alterações a dispositivos dos Estatutos do 
Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 1980) e do Torcedor (Lei 
nº 10.671, de 2003).

A atual redação do art. 27 da proposição em tela 
contraria fortemente as disposições de um dos maio-
res diplomas legais brasileiros, o Código de Defesa do 
Consumidor – CDC (Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990).

Por isso, consideramos necessária a correção de 
sua redação para que os critérios para cancelamen-
to, devolução e reembolso de ingressos, assim como 
para alocação, realocação, marcação, remarcação 
e cancelamento de assentos nos locais dos eventos 
das competições sigam, no que couber, tanto o CDC 
quanto o Estatuto do Torcedor.

Dessarte, apresentamos a presente emenda ao 
PLC nº 10, de 2012. – Senador Cyro Miranda.

EMENDA Nº 20 – PLEN 
(ao PLC nº 10, de 2012)

Suprimam–se os arts. 37 a 47 e o parágrafo úni-
co do art. 71 do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 
2012, e proceda–se à devida renumeração dos demais.

Justificação

A chamada Lei Geral da Copa – Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 10, de 2012 (Projeto de Lei nº 2.330, 
de 2011, na origem) – institui medidas relativas às Co-
pas das Confederações FIFA 2013 e do Mundo FIFA 
2014, que serão realizadas no Brasil. Também, altera 
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alguns dispositivos dos Estatutos do Estrangeiro (Lei nº 
6.815, de 1980) e do Torcedor (Lei nº 10.671, de 2003).

Verificamos que os arts. 37 a 47 trazem assun-
to extravagante ao propósito inicial, quer seja, a con-
cessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos 
jogadores das seleções campeãs do mundo de 1958, 
1962 e 1970.

Esses artigos são incorporações, ao PLC nº 10, 
de 2012, de disposições do Projeto de Lei (PL) nº 
7.377, de 2010, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a concessão de prêmio e de auxílio es-
pecial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo de 1958, 1962 e 1970. O PLC nº 7.377, de 
2010, não foi apensado à Lei Geral da Copa durante 
sua tramitação na Câmara dos Deputados e ainda se 
encontra em exame por aquela Casa.

Julgamos que, no texto do PLC em análise, já há 
muitos pontos cuja discussão deve ser aprofundada. 
Mesmo meritórios, os dispositivos cuja supressão es-
tamos propondo devem ter discussão própria, sepa-
rada das questões relativas às competições, o que se 
fará quando da apreciação do PL nº 7.377, de 2010, 
na Câmara dos Deputados.

Ademais, acreditamos que os dispositivos con-
trariam a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000) em seu art. 
16, inciso I, ao criar ação governamental que acarreta 
aumento da despesa sem estimativa do impacto orça-
mentário–financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes.

Com a supressão proposta, é necessário suprimir 
o parágrafo único do art. 71 do PLC em exame, que 
trata da produção de efeitos decorrentes das disposi-
ções contidas nos arts. 37 a 47.

Por esses motivos, apresentamos a presente 
emenda ao PLC nº 10, de 2012. – Senador Cyro Mi-
randa.

EMENDA Nº 21 PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao Capítulo VI do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 10, de 2012, o seguinte título:

“CAPÍTULO VI 
Das Condições de Acesso e Permanência nos 

Locais Oficiais de Competição e das Proibições.”

Acrescente–se, no Capítulo VI do Projeto de Lei 
da Câmara n° 10, de 2012, o seguinte art. 29 e proce-
da–se à renumeração dos demais:

“Art. 29. É proibido portar, vender ou dis-
tribuir os objetos a que se referem os incisos II, 
IV e VII do art. 28, bem como bebidas alcoólicas 
ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar 

ou possibilitar a prática de atos de violência nos 
estádios e dentro do limite das áreas de exclu-
sividade relacionados aos estádios, definidas 
conforme as disposições do art. 11.”

Justificação

A presente emenda deixa clara a vedação ao porte, 
à venda ou à distribuição de objetos, bebidas alcoólicas, 
ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou pos-
sibilitar a prática de atos de violência. Estabelece, ainda, 
sintonia com a legislação vigente e com os acordos fei-
tos entre Estados e os Ministérios Públicos Estaduais e 
Municipais com relação à posse e venda ou consumo da 
matéria a que alude. – Senador Cyro Miranda.

EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº 23 – Plenário 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao § 2° do art. 11 do Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2012 a seguinte redação:

“§ 2º A delimitação das áreas de exclu-
sividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição não prejudicará as atividades do 
comércio regularmente em funcionamento, 
desde que sem qualquer associação aos Even-
tos e observado o disposto no art. 170 da 
Constituição Federal.”

Justificação

A presente emenda visa aperfeiçoar a redação 
do referido dispositivo, sem qualquer alteração em seu 
conteúdo. Consideramos que a expressão “comércio” 
é mais apropriada do que “estabelecimentos”, ante 
a dubiedade que esta expressão contém. – Senador 
Paulo Paim.

EMENDA (MODIFICATIVA) Nº 24 –Plenário 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao § 2° do art. 11 do PLC n° 10, de 2012 
a seguinte redação, para facultar o livre exercício pro-
fissional dos vendedores autônomos e ambulantes 
que possuam autorização ou cadastro nas respectivas 
Prefeituras para o comércio nas ruas:

“§ 2° A delimitação das áreas de exclu-
sividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição não prejudicará as atividades dos 
estabelecimentos regularmente em funciona-
mento, bem como dos vendedores autônomos 
e ambulantes que possuam autorização ou 
cadastro nas respectivas Prefeituras para o 
comércio nas ruas, desde que sem qualquer 
associação aos Eventos e observado o dispos-
to no art. 170 da Constituição Federal.”
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Justificação

A presente emenda visa aperfeiçoar o projeto, de 
modo a garantir a atuação dos vendedores autônomos e 
ambulantes que possuam autorização ou cadastro nas 
respectivas Prefeituras para o comércio nas ruas, e por 
dar cumprimento à Constituição Federal, que protege o 
direito adquirido e o direito ao livre exercício profissional.

É necessário garantir de modo claro e expresso 
o direito dos vendedores autônomos e ambulantes, a 
fim de evitar discussões judiciais ou administrativas que 
inviabilizariam na prática a atuação de tais trabalhado-
res durante a Copa, colocando em risco seu sustento 
e de suas famílias. A expressão “as atividades dos es-
tabelecimentos regularmente em funcionamento” não 
dá garantia suficiente aos autônomos e ambulantes, 
pois dependeria da interpretação de autoridades lo-
cais, e deixaria vulneráveis trabalhadores que muitas 
vezes não possuem meios adequados de ter acesso 
à Justiça e às instâncias administrativas.

Todos sabemos que a Copa gerará para a econo-
mia brasileira e para as empresas participantes bilhões 
de reais. Seria extremamente injusto se os vendedores 
autônomos e ambulantes se tomassem triste exceção: 
além de não se beneficiarem da Copa, tal evento seria 
o causador de seu desemprego e da inviabilização de 
sua atividade. – Senador Paulo Paim

EMENDA DE REDAÇÃO N° 25 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se á alínea b do inciso I do art. 29 do Projeto 
de Lei da Câmara n° 10, de 2012 a seguinte redação:

“Art. 29. (..)
I – (...)
b) de campanha pelo trabalho decen-

te e de combate ao trabalho escravo, infantil 
ou degradante, inclusive na Copa do Mundo 
FIFA 2014; “

Justificação

A presente emenda visa aperfeiçoar a redação 
do referido dispositivo, sem qualquer alteração em 
seu conteúdo. Trata–se apenas de descrever o que 
é trabalho decente, já contido na redação aprovada 
pela Câmara, e por conseguinte sem modificação de 
mérito. – Senador Paulo Paim

EMENDA ADITIVA N° 26 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Acrescentem–se ao art. 65 os seguintes pará-
grafos:

“Art. 65. (..)
§ 1° É vedado à cadeia de fornecedores 

dos produtos FIFA e CBE e aos prestadores 

de serviços e parceiros comerciais da FIFA, 
bem como às empresas que prestem serviços 
visando a construção de obras destinadas à 
Copa, apresentar casos de trabalho escravo, 
infantil ou degradante, e quaisquer contratos 
somente poderão ser firmados após a apre-
sentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas.

§ 2° O Comitê Organizador da Copa 
do Mundo de 2014 fornecerá ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, a quem caberá a 
divulgação pública, a relação das empre-
sas e respectivos endereços que fabriquem 
quaisquer produtos licenciados pela FIFA 
relacionados à Copa.

§ 3° Em caso de existência de trabalho 
escravo, infantil ou degradante, as empresas 
envolvidas deverão adimplir plenamente inde-
nizar os direitos dos trabalhadores, inclusive 
com o pagamento de indenização poro danos 
materiais e morais, bem como pagar multa de 
RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por traba-
lhador, destinada ao FAT – Fundo de Apoio 
ao Trabalhador.

§ 4° A FIFA será responsável solidária 
nas hipóteses previstas no §§ 1° a 3 ° supra.

Justificação

É imprescindível impedir que exista qualquer 
forma de trabalho escravo, infantil ou degradante ao 
longo de toda a cadeia de fornecedores dos produtos 
e de prestadores de serviços envolvidos com a Copa 
do Mundo. Tampouco pode–se permitir que ocorra 
o inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte 
de tais fornecedores e prestadores de serviço. Por 
conseguinte fez–se necessária a presente emenda. 
Medidas semelhantes estão sendo implementadas 
em 2012, com a concordância do Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos de Londres. – Senador 
Paulo Paim

Emenda Modificativa N° 27 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se ao art. 68 do Projeto de Lei da Câmara n° 
10, de 2012 a seguinte redação:

Art. 68. Aplicam–se a essas Competi-
ções, no que couber, as disposições da Lei 
n° 10.671, de 15 de maio de 2003, excetuado 
o disposto nos arts. 14 a 17, 19 a 2Z 24 e 27, 
no § 2° do art. 28, nos arts. 31–A, 32 e 37 e 
nas disposições constantes dos Capítulos II, 
III, VIII, IX e X da referida Lei.” (NR)
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Justificação

Tendo em vista que o Projeto de Lei da Câma-
ra n° 10 de 2012, conhecido como Lei Geral da Copa 
será votado em Plenário a permitindo o uso de bebidas 
alcoólicas nos estádios, durante os jogos da Copa do 
Mundo de 2014. Quero destacar alguns pontos prin-
cipais, repassados pelo Dr. José Antônio Baeta de 
Melo, manifestando minha posição contra a venda de 
bebidas alcoólicas:

1) Dados estatísticos oriundos do Judiciário e Se-
cretarias de Segurança Pública servem à constatação 
de que as ocorrências policiais foram reduzidas em 
mais de 75% após a proibição de bebidas alcoólicas 
nos estádios de futebol.

2) A CBF e as Federações Estaduais de Futebol 
ainda ostentam, em suas resoluções e atos internos, 
proibição à venda de bebidas alcoólicas nos estádios 
de futebol.

3) Apesar da noticia divulgada no sentido de 
que a Presidência da República teria assumido com-
promisso com a FIFA para permitir a comercialização 
de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa 
do Mundo e Copa das Confederações, tal documento 
não foi apresentado publicamente.

Os países que proibiram a bebida alcoólica mes-
mo durante a Copa do Mundo foram: Estados Unidos; 
Itália; Japão; Japão/Coréia do Sul e França. – Senador 
Paulo Paim.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão do projeto e das emendas.

Com a palavra o primeiro inscrito, Senador Inácio 
Arruda, do PCdoB.

V. Exª tem dez minutos do tempo regimental.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, considero este momento da 
votação da Lei Geral da Copa como um daqueles de 
maior destaque do Congresso Nacional.

É claro, estamos no Senado da República, mas a 
matéria examinada pela Câmara dos Deputados e ago-
ra sob nossa responsabilidade é fruto de um processo 
que vive o nosso País, o Brasil. Retomado o desenvol-
vimento, enfrentadas as crises econômicas, o Brasil 
surge, no cenário mundial, como um País capaz de 
recepcionar os maiores eventos esportivos do mundo. 

É exatamente por essa razão que o Brasil pleiteou 
e conquistou a o direito de realizar a Copa do Mundo 
em 2014, assim como fez com as Olimpíadas de 2016. 

O País está mais preparado, em melhores con-
dições, com mais força política, econômica, com as-
censão social de sua população e com o crescimento 
econômico mais sustentado. Foi isso que permitiu que 

o nosso País pudesse ir à FIFA pleitear a Copa no 
Brasil. Foi isto que o Brasil fez: foi à FIFA e disse que 
queríamos promover a Copa do Mundo. Nós estamos 
preparados para realizar a Copa do Mundo, que é o 
maior evento esportivo do planeta.

Foi dessa forma que tratamos. O Brasil foi à FIFA 
e acertou com ela que gostaria de receber esse grande 
evento em nosso País. Essa conquista foi fruto de um 
trabalho coletivo – podemos chama dizer. Ali esteve 
o Presidente Lula, seus Ministros, Governadores de 
Estado, que fizeram um trato com a Federação Inter-
nacional de Futebol, que assinaram, em conjunto com 
o Presidente da República e seus Ministros, que seus 
Estados, seus Municípios tinham condições de receber 
esse grande evento.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nosso 
País, ao afirmar que iria realizar, sim, a Copa do Mun-
do, fez mais do que isso, disse que iria fazer da Copa 
do Mundo um ponto de apoio para ampliar conquistas 
sociais de que o povo precisa, para que recebamos 
bem quem vier nos visitar durante o advento da Copa 
do Mundo, mas, sobretudo, para que o nosso povo 
melhore a sua qualidade de vida.

Assim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
acertada a realização da Copa do Mundo no Brasil, 
acertados os Estados, as cidades que irão sediar as 
áreas chaves das finais, das semifinais, oitavas de final, 
resolvido, o Governo já tomou a iniciativa de criar um 
programa especial para atender a essa necessidade 
dos nossos Municípios e dos nossos Estados. Fez um 
primeiro programa, que é um Programa de Mobilida-
de Urbana, para garantir e melhorar as vias públicas 
nessas cidades.

Agora, já no Governo da Presidente Dilma, surge 
o Programa de Mobilidade Urbana, que atende as 12 
cidades da Copa e mais 12 outras cidades brasileiras. 
São investimentos de alcance social, que vão ajudar na 
solução da mobilidade urbana, do transporte público, 
transporte coletivo. Vamos ampliar linhas de trens, criar 
corredores especiais para transporte de ônibus, am-
pliar as redes de metrô do nosso País. Tudo isso é fruto 
dessa ampla conquista do povo brasileiro. Crescimen-
to, primeiro, e, qualificados com o crescimento, poder 
atrair grandes empreendimentos esportivos, como é 
a Copa do Mundo, que vai ajudar os nossos Estados. 

A minha cidade de Fortaleza, para se ter uma 
ideia, Srª Presidente, vai receber recursos de inves-
timentos que irão superar os R$4 bilhões em mobili-
dade urbana, em metrô, em VLT, em BRTs, além dos 
estádios, que receberam financiamentos para serem 
melhorados, para serem renovados, para serem re-
construídos no Brasil inteiro.
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Este é um novo Brasil que vai surgindo e que vai 
podendo recepcionar esses grandes eventos. Claro, a 
Lei Geral da Copa vem ao Congresso Nacional e, evi-
dente, aqui, sempre buscamos melhorar, aperfeiçoar, 
encontrar a melhor maneira de adequar a legislação 
ao contrato que assumimos. Como fazer e garantir 
esse contrato sem ferir a nossa Constituição, sem 
ferir os direitos adquiridos, os contratos já em curso? 
Tudo isso, os nossos relatores na Câmara – e aqui os 
nossos quatro Relatores do Senado Federal, Senador 
Vital do Rego, Senador Blairo, Senador Dornelles, Se-
nadora Ana Amélia – buscaram, exatamente, receber 
proposições, observadas em audiências públicas, nos 
debates que realizamos. Quais as alterações que nós 
poderíamos realizar, oferecer, para adequar o contra-
to internacional que assumimos à legislação vigente 
no Brasil.

Essa é a busca do aperfeiçoamento da matéria. 
Jamais esteve entre nós o espírito de rejeição, de ne-
gar, todos compreendem como uma grande conquista, 
como um grande evento que vai ajudar o Brasil. 

Isso, na legislação nós buscamos aperfeiçoar as-
sim como em cada região, em cada Estado, em cada 
Município onde o evento se realiza, também nós preci-
samos fazer aperfeiçoamentos, ouvir mais a população 
local, temos que ampliar vias, temos que construir novas 
vias, temos que ampliar ferrovias. Tudo isso mexe com 
a população local, mexe com moradores, mexe com 
famílias e nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, 
porque estamos tratando com as pessoas e temos 
que ter o maior respeito com aqueles que sustentam 
inclusive a economia brasileira, que é o nosso povo.

Mas vejo nesse sentido, no sentido mais geral. 
Nós que buscamos construir a nossa Nação, que faze-
mos um esforço extraordinário para dar qualidade de 
vida ao nosso povo, jamais poderíamos – e não será 
feito assim – nos enredar, ou encontrar uma dificulda-
de que pudesse impedir a realização desse grande 
empreendimento.

Eu quero dizer, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que nós que aqui representamos o Estado 
do Ceará podemos dizer que estamos satisfeitos com 
o andamento da discussão no Congresso Nacional, 
mesmo que, em alguns instantes, um tema ou outro 
tenha ganhado a relevância que é mais aparente como 
foi o caso, e é o caso sobre a discussão da venda ou 
não de bebidas alcoólicas, que é mais aparência. Acho 
que é uma questão importante, que se discute, se de-
bate, mas não vai criar embaraço à realização desse 
grande evento.

Nós estamos, Srª Presidente, prontos para vo-
tar favoravelmente, o meu partido, o PCdoB, e tenho 
certeza a Casa inteira, com as correções que o Sena-

do fará com a tranqüilidade que sempre tem feito na 
condução de V. Exª.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda. E agradecida 
pela compreensão de se manter no limite dos dez mi-
nutos, porque temos sete inscritos. 

Senador Mário Couto, deseja...
Pois bem, V. Exª é o oitavo.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presi-

denta. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não. 
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Para 

discutir. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, estivemos nesta tribuna 
tantas vezes apontando as falácias sobre os prepa-
rativos da Copa do Mundo 2014. O discurso oficial 
sempre apregoou que esse evento seria inteiramente 
patrocinado pela iniciativa privada. Os bancos Caixa 
Econômica Federal e BNDES lideram o ranking de 
origem dos recursos. Portanto, esta é a grande falá-
cia: que seria a Copa do Mundo da iniciativa privada. 

O Tribunal de Contas da União apresenta números 
expressivos. Apenas 8,8% dos recursos investidos e 
em investimento nos preparativos da Copa pertencem 
à iniciativa privada. Destacamos, em várias oportuni-
dades, os entraves à preparação da Copa, os quais 
são eminentemente gerenciais. 

Hoje o tema é outro. A referência se faz às garan-
tias oferecidas pelo Governo brasileiro à Fifa, constantes 
da proposta apresentada pela Confederação Brasileira 
de Futebol, para que o Brasil viesse a sediar a Copa 
das Confederações e a Copa do Mundo de 2014. 

Devemos registrar, primeiramente, que as garan-
tias governamentais foram mantidas por anos a fio em 
sigilo absoluto pelo Governo Federal. O acesso a elas 
só foi possível, de forma restrita, quando do debate 
da Lei Geral da Copa na Câmara dos Deputados. O 
Governo fez segredo dos compromissos que assumiu 
com a Fifa. A sociedade não debateu em que termos 
o Governo negociou com a Fifa, uma entidade privada 
internacional, a realização da Copa no Brasil. 

E o Governo aceitou todas as imposições. Todas 
as condições impostas pela entidade internacional 
foram, de forma submissa, atendidas pelo Governo 
brasileiro.

No dia 15 de junho de 2007, o então Presidente 
Lula, na condição de chefe de Estado e de Governo, 
assinou, em nome da República Federativa do Brasil, 
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um documento que vai de encontro à soberania nacio-
nal. Dirigindo ao Sr. Joseph Blatter, o Presidente Lula 
se comprometeu, perante a Fifa, a adotar todas as 
medidas e, se fosse necessário, a aprovar ou solicitar 
ao Congresso Nacional, às autoridades estaduais ou 
municipais, a aprovação de todas as leis, decretos, 
portarias ou regulamentos nacionais, estaduais ou mu-
nicipais que pudessem ser necessários para assegurar 
o cumprimento de todas as garantias governamentais 
emitidas pelos órgãos do Governo.

Portanto, portou–se como o autoritário, agiu como 
o ditador, decidindo em nome dos Municípios, dos Es-
tados e do Parlamento brasileiro. Um chefe de Estado 
pactuou, em nome do Poder Executivo e, também, em 
nome do Parlamento, com uma entidade privada inter-
nacional compromissos rigorosamente inadequados. 
As garantias necessárias à realização do evento já 
estavam contempladas na legislação brasileira.

O ordenamento jurídico nacional é suficiente-
mente capaz de respaldar a realização da Copa ou 
de qualquer outro certame internacional. Em que pese 
algumas questões na esfera tributária haverem neces-
sitado recentemente de ajustes, uma lei específica – a 
Lei nº 12.350 – sanou as lacunas ao dispor sobre me-
didas tributárias referentes à realização da Copa. Uma 
situação excepcional e que foi resolvida por intermé-
dio de um diploma legal. Portanto, não era necessário 
submeter o Executivo, o Legislativo, aos ditames da 
Federação Internacional de Futebol. 

Outro aspecto que merece reprovação no rol das 
garantias governamentais se encontra no quesito inde-
nização. Em nome do Governo da República Federativa 
do Brasil, o Ministro de Estado da Advocacia Geral da 
União ofereceu garantias à Fifa, assegurando indeniza-
ção à Federação e seus representantes, empregados 
e consultores, bem como assumiu o compromisso de 
defendê–los e colocá–los a salvo de todos os custos 
com processos, reivindicações e custos afins, inclusi-
ve honorários advocatícios, que possam ser incorridos 
ou sofridos ou ameaçados por outros, contra a Fifa e 
seus representantes, empregados e consultores, com 
relação à organização e preparação da Copa do Mun-
do de 2014. Portanto, o Governo brasileiro assume a 
condição de advogado de defesa da Fifa e de seus 
representantes. 

Jamais se viu algo dessa natureza. Se o Go-
verno assumisse esse compromisso com entidades 
nacionais, já seria discutível, mas o Governo está 
assumindo compromisso dessa natureza com uma 
entidade internacional poderosa economicamente e 
que não necessita dessa benesse, dessa concessão 
do Governo brasileiro. 

No bojo da ratificação do compromisso de pro-
mulgar e executar leis, decretos, etc., com a maior 
brevidade possível, a AGU vai além e preceitua que 
a garantia deverá ser obrigatória, válida e executável 
contra o Brasil e seu governo, bem como contras as 
autoridades estaduais e locais, até 31 de dezembro de 
2014, ou seja, o nosso Governo se entrega, abre o seu 
coração, entrega o seu patrimônio, aceita a afronta a 
sua soberania, colocando–se como uma republiqueta 
de quinto mundo. 

Enfim, em decorrência das questionáveis ga-
rantias governamentais que se projetam na Lei Geral, 
podemos antever, por exemplo, que seja questionada 
a constitucionalidade de a União suspender leis esta-
duais e municipais em matéria de competência concor-
rente. Os pontos controversos poderão se multiplicar, 
considerando que os “cidadãos da Fifa” transitarão 
pelo território nacional com regalias que os colocam 
acima das leis locais.

Nesse contexto, o tratamento dispensado à en-
tidade privada foi excessivo e mal dimensionado. O 
Governo elevou a Fifa ao patamar da acrópole grega 
e revestiu seus dirigentes como divindades. Um olimpo 
equivocado. Ao contrário do que diz, por exemplo, o 
jornalista britânico Andrew Jennings, que a Fifa é o sin-
dicato do crime, ou a Fifa é uma organização criminosa. 

Em contraste a essas declarações, com as quais 
não concordamos pelo exagero, o Governo Brasileiro 
transforma a Fifa numa espécie de acrópole grega e 
seus dirigentes na condição de divindades, que são 
respeitados, com o Governo do nosso País ajoelhado, 
acocorado, diante da grandeza que transfere a uma 
entidade internacional, quase sempre sob suspeição 
no plano da ética.

No tocante à Garantia nº 8 – proteção e explora-
ção de direitos comerciais –, foi assumido o compro-
misso referente à bebida nos estádios.

Diz o Governo Brasileiro:

Afirmamos e garantimos também à Fifa, 
e asseguraremos, que não existem nem exis-
tirão restrições legais ou proibições sobre a 
venda, publicidade ou distribuição de produtos 
das afiliadas comerciais, inclusive alimentos 
e bebidas, nos estádios ou em outros locais 
durante as competições, e que não haverá 
restrições legais ou proibições sobre a explo-
ração dos direitos de mídia, direito de marke-
ting, marcas e outros direitos de propriedade 
intelectual e comercial.

Exagero! Exagero! O Governo transforma os nos-
sos estádios em supermercado da Fifa, transforma os 
nossos estádios em almoxarifado a serviço...
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(Interrupção do som.)

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
vou encerrar, Presidente.

Os nossos estádios são entregues à Fifa em dias 
de feriados, porque o Governo, assumindo antecipa-
damente a sua incompetência para a realização das 
obras de infraestrutura necessárias para a mobilida-
de urbana, anuncia que teremos feriado em dias de 
jogos do Brasil.

A efetivação das medidas restritivas ao consumo 
do álcool nos estádios se deu em razão da escalada 
da violência, que colocava em risco a segurança, a in-
tegridade e a saúde dos torcedores. O Governo revoga 
essa restrição. Transcorridos dois anos da implemen-
tação dessas medidas, houve expressiva redução de 
violência no interior dos estádios, conforme demons-
tram as estatísticas policiais. O Estatuto do Torcedor 
acolheu essa restrição ...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, vou pedir, realmente, para V. Exª 
encerrar, pois temos nove inscritos,.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 
só para agradecer.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sim, pois não.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 
apenas para agradecer a V. Exª.

O restante do pronunciamento, peço a V. Exª que 
considere lido.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupei diversas vezes esta tribuna para 
apontar as falácias sobre os preparativos da Copa. O 
discurso oficial sempre apregoou que o evento seria 
patrocinado pela iniciativa privada. Os bancos Caixa 
Econômica Federal e BNDES lideram o ranking de 
origem dos recursos. Vale ressaltar que, segundo o 
TCU (Tribunal de Contas da União), o custo estimado 
de todas as obras da Copa está na casa dos R$ 25 
bilhões, sendo apenas 8,8% de capital privado. Igual-
mente, destaquei os entraves à preparação da Copa, 
os quais são eminentemente gerenciais.

Hoje faço referência às garantias oferecidas pelo 
governo brasileiro à FIFA constantes na proposta apre-
sentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 

para que o Brasil viesse a sediar a Copa das Confedera-
ções da FIFA–2013 e a Copa do Mundo da FIFA–2014.

Primeiramente, devemos registrar que as garan-
tias governamentais foram mantidas por anos a fio em 
sigilo absoluto pelo governo Federal e o seu acesso só 
foi possível, mesmo de forma restrita, quando do de-
bate da Lei Geral da Copa na Câmara dos Deputados. 
A sociedade não debateu em que termos o governo 
brasileiro negociou com a FIFA – entidade privada in-
ternacional –, a realização da Copa no Brasil.

Na verdade, no dia 15 de junho de 2007, o então 
presidente Lula, na condição de chefe de Estado e de 
Governo, assinou em nome da República Federativa 
do Brasil um documento que vai de encontro à sobe-
rania nacional. Se dirigindo ao Senhor Joseph Blatter, 
o presidente Lula – ou: o “Governo Federal” – se com-
prometeu perante a FIFA a adotar todas as medidas e, 
se fosse necessário, aprovar ou solicitar ao Congres-
so Nacional, às autoridades estaduais ou municipais 
a aprovação de todas as leis, decretos, portarias ou 
regulamentos nacionais, estaduais ou municipais que 
pudessem ser necessários para assegurar o cumpri-
mento de todas as garantias governamentais emitidas 
pelos órgãos do Governo brasileiro `FIFA, para, den-
tro do possível, permitir o sucesso das competições.

Um chefe de Estado pactuou, em nome do Poder 
Executivo e até mesmo em nome do Parlamento, com 
uma entidade privada internacional compromissos ri-
gorosamente inadequados. As garantias necessárias 
à realização do evento já estavam contempladas na 
legislação brasileira. O ordenamento jurídico nacional 
é suficientemente capaz de respaldar a realização da 
Copa ou de qualquer outro certame internacional. Em 
que pese algumas questões na esfera tributária ha-
verem necessitado recentemente de ajustes, uma lei 
específica – a Lei n° 12.350 de 20/12/2010, sanou as 
lacunas ao dispor sobre medidas tributárias referen-
tes à realização da Copa. Uma situação excepcional e 
que foi resolvida por intermédio de um diploma legal.

Portanto, não era necessário submeter o Execu-
tivo e o Legislativo aos ditames da Federação Interna-
cional de Futebol.

Outro aspecto que merece reprovação no rol das 
garantias governamentais se encontra no quesito inde-
nização. Em nome do governo da República Federativa 
do Brasil, o ministro de Estado da Advocacia–Geral da 
União ofereceu garantias à FIFA assegurando indeniza-
ção à Federação e seus representantes, empregados 
e consultores, bem como defendê–los e colocá–los a 
salvo de todos os custos com processos, reivindica-
ções e custos afins (inclusive honorários advocatícios), 
que possam ser incorridos ou sofridos ou ameaçados 
por outros contra a FIFA e seus representantes, em-
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pregados e consultores com relação à organização e 
preparação da Copa do mundo da FIFA–2014.

No bojo da ratificação do compromisso de pro-
mulgar e executar leis, decretos, etc, com a maior 
brevidade possível, a AGU vai além e preceitua que 
a Garantia deverá ser obrigatória, válida e executável 
contra o Brasil e seu governo, bem como contras as 
autoridades estaduais e locais, até 31 de dezembro 
de 2014.

Em decorrência das questionáveis garantias go-
vernamentais e que se projetam na Lei Geral, podemos 
antever, por exemplo, que seja questionada a consti-
tucionalidade de a União suspender leis estaduais e 
municipais de matéria de competência concorrente. 
Os pontos controversos poderão se multiplicar con-
siderando que os “cidadãos da FIFA” transitarão pelo 
território nacional com regalias que os colocam acima 
das leis locais.

Nesse contexto, o tratamento dispensado à enti-
dade privada foi excessivo e mal dimensionado. O go-
verno elevou à FIFA a um patamar da acrópole grega 
e revestiu seus dirigentes como divindades. Um olimpo 
equivocado.

No tocante à Garantia n° 8 – Proteção e explo-
ração de direitos comerciais – foi assumido o compro-
misso referente à bebida nos estádios:

“Afirmamos e garantimos também à FIFA, e as-
seguraremos, que não existem nem existirão restri-
ções legais ou proibições sobre a venda, publicidade 
ou distribuição de produtos das Afiliadas Comerciais, 
inclusive alimentos e bebidas, nos Estádios ou em ou-
tros Locais durante as Competições e que não haverá 
restrições legais ou proibições sobre a exploração dos 
Direitos de Mídia, Direito de Marketing, marcas e ou-
tros direitos de propriedade intelectual e comercial...”

Registro que a restrição ao consumo e venda de 
bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol 
constitui uma diretriz de segurança e foi adotada através 
de ação conjunta dos Ministérios Públicos Estaduais, 
por intermédio do Protocolo de Intenções celebrado 
entre o Conselho Nacional de Procuradores Gerais 
de Justiça – CNPG e a Confederação Brasileira de 
Futebol – CBF – em 25 de abril de 2008.

A efetivação das medidas restritivas ao consumo 
do álcool nos estádios se deu em razão da escalada 
violência que colocava em risco a segurança, a inte-
gridade e a saúde dos torcedores.

Transcorridos dois anos da implementação des-
sas medidas restritivas, houve expressiva redução da 
violência no interior dos estádios, conforme demons-
tram estatísticas policiais. Por fim, o Estatuto do Tor-
cedor acolheu a restrição ao consumo da bebida (Lei 
12.299/2010).

Garantias Governamentais
(1) Vistos de entrada e permissões de saída;
(2) Permissões de trabalho para cidadãos es-

trangeiros;
(3) Direitos alfandegários e impostos;
(4) Isenção geral de impostos;
(5) Segurança e proteção;
(6) Bancos e câmbio;
(7) Procedimentos de imigração, alfândega e 

check–in;
(8) Proteção e exploração de direitos comerciais;
(9) Hinos e bandeiras nacionais,
(10) Indenização e Telecomunicações e tecnolo-

gia de informação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Prolongo a sessão pelo tempo necessário aos 

trabalhos.
Eu queria propor alguma coisa ao Plenário.
Nós temos nove inscritos, cada um tendo o direi-

to de falar dez minutos, e, de vez em quando, tendo 
uns estouros de um ou dois minutos. Depois, temos 
vários requerimentos também. Antes, ainda temos vá-
rios destaques. Teria algum inconveniente, para os que 
estão inscritos, os nove restantes, diminuirmos para 
sete minutos o tempo? (Pausa.)

Está bem? (Pausa.)
Está todo mundo escutando? (Pausa.)
Estou tentando diminuir, para os nove inscritos, 

de dez para sete.
Para Senador que já está na tribuna, pode ser? 

(Pausa.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Srª Presidente, pode começar por mim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está bom. Vamos lá.
Muito obrigada pela compreensão.
São sete, Senador Aloysio. Se V. Exª precisar de 

mais um, a gente resolve.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, eu acredito que a con-
quista da realização da Copa do Mundo no Brasil, em 
2014, foi algo extremamente importante e resultado do 
esforço de todos os brasileiros, coordenado, de forma 
muito articulada, pelo Governo Brasileiro.

Naturalmente que, qualquer governo que lá esti-
vesse, fosse o Presidente Lula, fosse o PSDB, fosse o 
DEM, qualquer partido que lá estivesse, sem dúvida, 
procuraria atender a todos os reclamos e exigências 
da Fifa, até porque, na verdade, a escolha do Brasil 
foi o resultado de uma grande disputa entre o Brasil 
e outros países.
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Portanto, qualquer que fosse o Presidente da 
República, qualquer que fosse o governo, nós iríamos 
aceder e atender às demandas da Fifa, que detém os 
direitos de realização da Copa.

Naturalmente que algumas dessas demandas 
têm pouca racionalidade.

E o Governo, mesmo reconhecendo a pouca 
racionalidade, foi obrigado a concordar com elas e a 
cumpri–las. Por isso, nós aqui, da mesma forma como 
fez a Câmara – tenho certeza – vamos aprovar a Lei 
Geral da Copa. Porém, isso não significa que não de-
vamos manifestar aqui o nosso posicionamento sobre 
coisas que consideramos absolutamente absurdas e 
que só vamos votá–las porque o Brasil assumiu esses 
compromissos e porque não podemos, nesta altura do 
campeonato, sem qualquer sentido de brincadeira, re-
troceder ou desfazer esses acordos.

Eu me refiro especialmente à suspensão do art. 
13–A, da Lei nº 10.671, o Estatuto do Torcedor.

O Estatuto do Torcedor foi uma grande conquista 
da sociedade brasileira. Os dados estatísticos mostram 
que, nos estádios de futebol, após a proibição da venda 
de bebidas alcoólicas, houve uma redução bastante 
significativa nas ocorrências de violência. E não é por 
acaso que hoje, nos estádios de futebol, nós vemos 
a presença maior das famílias, a presença maior das 
mulheres e um clima de muito mais tranquilidade do 
que o que se vivia anteriormente.

A violência no futebol hoje é praticada pelas tor-
cidas organizadas e principalmente fora dos estádios. 
A proibição da comercialização de bebidas alcoólicas 
foi uma grande vitória. Por isso eu considero que essa 
exigência da FIFA é absolutamente irracional e extre-
mamente injusta com um País que conseguiu, na prá-
tica esportiva, fazer avançar o clima de paz e o clima 
de competição como atividade saudável.

Ora, não seria já suficiente o direito de utilizar 
publicidade nos jogos da Copa do Mundo?

As companhias que patrocinam a Copa e que 
vendem cerveja vão ganhar dinheiro vendendo cerveja 
no estádio ou transmitindo a sua marca para bilhões 
de pessoas que vão assistir a Copa do Mundo.

É óbvio que o peso da publicidade é muito maior 
do que a venda de 10 mil, de 20 mil garrafas de cerveja 
em um jogo de Copa do Mundo. Por isso, é sob pro-
testo que muitos de nós vamos votar nessa Lei Geral 
da Copa, por entender que não nos sobrou alternativa. 
Mas, que esse protesto represente o seguinte: disso 
aqui não passarão. Já existem movimentos concretos 
para tentar flexibilizar o Estatuto do Torcedor e esten-
der essa liberalidade a outros eventos esportivos. Isso 
é inconcebível! 

Quero registrar a minha posição que, sei, é a de 
vários outros companheiros e companheiras que estão 
aqui no Senado e de vários que estão lá na Câmara 
também. Não vamos, sob nenhuma hipótese, admitir 
que essa exceção aberta à Copa do Mundo possa se 
estender a outros campeonatos, a outras competições 
esportivas. Ao contrário, temos de avançar no sentido 
de desassociar, cada vez mais, a atividade esportiva 
do consumo de bebida alcoólica, que é nocivo à saúde 
das pessoas. Conseguimos isso em relação ao cigarro. 
Hoje, mundialmente, ninguém aceita mais o patrocínio 
de empresa produtora de tabaco em atividades espor-
tivas. Espero que daqui a alguns anos nós consigamos 
isso na área das bebidas alcoólicas. 

Por essa razão, vou votar constrangido, abso-
lutamente constrangido, mas com um compromisso 
com a Nação brasileira de que por aqui não passará 
nenhuma tentativa de ampliar essa liberalidade para 
outras competições esportivas.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Quero parabenizá–lo pelo brilhante discurso. V. 
Exª conseguiu fazê–lo em sete minutos. Obrigada pela 
cooperação. Parabéns pelo brilhantismo do discurso, 
com o qual concordo.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diferentemente 
do meu querido amigo Senador Humberto Costa não 
vou votar constrangido, vou votar absolutamente cons-
ciente e sereno. Vou votar “não”.

Apesar do trabalho muito bem feito pelos rela-
tores que examinaram essa matéria nas respectivas 
comissões – a Senadora Ana Amélia, o Senador Vital 
do Rêgo, o Senador Dornelles –, eu não posso votar 
esse projeto de lei.

Eu penso que a Copa do Mundo evidentemen-
te é um evento de extraordinária importância para o 
nosso País. Fiquei entusiasmado, feliz, quando o Brasil 
ganhou essa corrida para sediar a Copa do Mundo no 
nosso território. Não vou ao ponto de supor, como o 
Senador Inácio Arruda, que a Copa do Mundo é uma 
espécie de pomada maravilha que vai curar todos os 
males brasileiros. Longe disso. Mesmo porque, quando 
se verifica como andam a execução das obras prome-
tidas para o acesso aos estádios, para hotelaria, os 
próprios estádios, nós verificamos que o atraso é tão 
grande que um figurão da FIFA, um certo Valcke, Se-
cretário–Geral, chegou a dizer que o Brasil mereceria 
um pé nos fundilhos pelo atraso e pela incompetência 
como vem conduzindo a realização das obras e dos 
empreendimentos necessários à obra – uma grosseria 
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respondida à altura pelo Ministro do Esporte, mas que 
acabou se reconciliando com ele por dever de ofício.

Não quero, Srs. Senadores, entrar em muitos 
pormenores sobre a lei. Mas quero apenas lembrar 
um episódio que ocorreu na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado há poucas 
semanas.

Ocorreu o seguinte: a Comissão de Relações Ex-
teriores deveria examinar, para propor a retificação ao 
Plenário, alguns acordos internacionais firmados entre 
o Brasil e outros países, como, por exemplo, a Espa-
nha e a Guiana. Eram acordos que previam cláusulas 
de troca de informações confidenciais e sigilosas en-
tre esses países. Acontece que no decurso do prazo 
da assinatura do acordo entre dois países soberanos 
e a aprovação do Congresso, nós aqui no Senado, no 
Congresso, mudamos a lei de acesso às informações e 
mudamos o nosso sistema de classificação. Qual foi a 
conclusão a que se chegou na Comissão de Relações 
Exteriores, segundo parecer de minha autoria que foi 
acordado por todos os membros da comissão e pelo 
Ministério das Relações Exteriores? 

Mudou a lei? Renegocia–se o acordo. A Espanha 
vai ter que renegociar o acordo com o Brasil. Agora, 
com a Fifa, não. A Fifa, que é uma espécie de “ONU” 
da cartolagem do mundo, deve ser respeitada nos 
seus ditames.

O Presidente Lula prometeu aquilo que não po-
dia dar. Prometeu flexibilizar leis que não estavam ao 
seu dispor. Mas ele teria uma escusa. É que, em 2007, 
embora houvesse leis estaduais que não poderiam ja-
mais ser revogadas pela vontade dele, não havia, na 
lei federal – o Estatuto do Torcedor–, a proibição de 
bebida alcoólica nos estádios, nos jogos de futebol.

Acontece que, em 2010, este Congresso ao qual 
nós pertencemos modificou o Estatuto do Torcedor para 
incluir, num dos seus artigos, referido pelo Senador 
Humberto Costa, a proibição de bebida alcoólica. E por 
que foi feito isso? Porque, a partir de uma iniciativa do 
Conselho Nacional de Procuradores, em parceria com 
a própria CBF e as federações de futebol dos Estados, 
iniciou–se um programa de combate, de restrição de 
bebida alcoólica nos estádios. E os resultados foram 
excepcionais: redução de ocorrências policiais, redu-
ção de violência. Os resultados são evidentes, a tal 
ponto – e eu tenho aqui o relatório do Estado de Minas 
Gerais, produzido pelo Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais, mas esse poderia ser generalizado a outros 
Estados – que o Congresso Nacional, num movimen-
to de sensatez, de civismo, de precaução, modificou o 
Estatuto do Torcedor para incluir a proibição da venda 
de bebidas alcoólicas.

Isso faz dois anos, Srs. Senadores. Agora, nós 
vamos voltar atrás. Por quê? Porque a Fifa quer. Por 
uma necessidade comercial da Fifa. Só por isso nós 
vamos mudar.

E eu tenho receio de que esta frase do nosso 
querido Senador Humberto Costa “não passarão da-
qui” poderá ser desmentida pelos fatos brevemente, 
porque onde passa boi passa boiada. Nós vamos 
flexibilizar a lei para permitir o consumo de bebidas 
alcoólicas, que é um fator de incremento da violência 
em ambientes quentes e passionais como nos jogos 
de futebol, na Copa. Mas, depois, já que foi na Copa, 
por que não continuar?

Então, esse é um dos absurdos que esta lei con-
tém. Ela contém outros, muitos outros, como um que 
vai gerar uma enorme controversa jurídica, porque 
muda uma regra de responsabilidade que vigora desde 
o direito romano, que é a exigência de nexo de causa 
e efeito entre evento e dano para que aquele que pro-
vocou o dano possa responder por ele. Ora, um dos 
artigos do Projeto que vai ser votado diz que a União, 
o Governo Federal, assume a responsabilidade gené-
rica por todo e qualquer dano resultante ou que tenha 
surgido em função de qualquer incidente ou acidente 
de segurança relacionado aos eventos. Então, nós 
estamos atribuindo à União e, em última análise, ao 
contribuinte brasileiro uma responsabilidade ilimitada 
por qualquer dano resultante de incidente relacionado 
aos eventos da Copa do Mundo. É uma coisa extrema-
mente vaga, extremamente ampla, que vai dar margem 
a uma chuvarada de demandas judiciais.

Há outros aspectos que são objetos de desta-
ques de outros Senadores, mas eu vou parar por aqui. 

Penso que a Copa do Mundo é um fato positivo. 
Penso que ela está sendo mal conduzida pelo Gover-
no brasileiro. Penso que o Congresso Nacional fez mal 
em aprovar, contra o meu voto, uma flexibilização na 
Lei de Licitações, que permite que as obras da Copa 
do Mundo sejam contratadas sem projeto executivo 
sequer, sem projeto qualquer. Flexibilizou–se a Lei 
das Licitações, flexibiliza–se agora a lei que proíbe 
o consumo de bebidas alcoólicas, e nós vamos cada 
vez nos flexibilizando mais, porque o Governo brasi-
leiro resolveu flexibilizar a sua espinha dorsal, numa 
atitude prostrada de adoração à Fifa. Eu duvido que 
outros países que se respeitem tivessem atitudes se-
melhantes. Infelizmente, é assim que as coisas vão 
em nosso País.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, compa-
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nheiros e companheiras, nós estamos votando neste 
momento um assunto que considero da mais extrema 
relevância, e só estamos votando, Srª Presidenta, por-
que, em junho de 2007, o Brasil apresentou, perante 
a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a sua 
candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2014. 
Para muitos que imaginavam que o Brasil não teria 
condições, comemoramos o fato com muito entusiasmo.

Eu quero aqui dizer que estamos, neste momen-
to, votando um projeto de lei que trata de estabelecer 
regras para a realização deste que é o mais importante 
evento esportivo do mundo. Mas não foi apenas essa 
conquista que o Brasil obteve nos últimos anos. Ao lado 
disso, conquistamos também a sede das Olimpíadas 
de 2016, o que, sem dúvida alguma, apresenta–se não 
só para a Nação brasileira, mas principalmente para o 
povo brasileiro como algo de importância fenomenal, 
Srª Presidente. Então, não fosse essa conquista impor-
tante do Brasil perante o mundo, não estaríamos aqui 
hoje discutindo um projeto de lei que trata especifica-
mente das regras para a realização da Copa do Mundo.

Ouvi aqui alguns colegas que me antecederam 
nesta tribuna usando termos mais equilibrados, outros 
usando termos mais escrachados, posso assim dizer, 
de que o Governo brasileiro estaria advogando a favor 
da FIFA. Exatamente essa expressão foi utilizada desta 
tribuna. Outros dizem que o Brasil, o Governo brasi-
leiro está se colocando de forma submissa perante a 
FIFA. Eu pergunto a esses Senadores que utilizaram 
essas expressões não apenas desta tribuna, mas du-
rante todo o percurso do debate desta matéria, se eles 
pensam que a Alemanha agiu dessa mesma forma. A 
África do Sul teria também advogado a favor da FIFA, 
além da Alemanha, a Coreia do Sul e o Japão, que 
sediaram também recentemente Copas do mundo? 
Ou a França, quem sabe? Não!

O Brasil, Senador Pimentel, não está fazendo 
nada diferente do que já fez qualquer outra nação que 
sediou Copa do Mundo. Nada, absolutamente nada! 

O Senador Eduardo Braga lembrava aqui nos 
corredores que ele participou desse importante evento 
do Brasil, da Nação brasileira, porque era Governador 
de um Estado que será uma das sedes da Copa do 
Mundo, assim como outros Senadores que, à época, 
eram governadores e participaram, da mesma forma, 
desse e de outros eventos importantes, Srª Presidenta.

A carta–compromisso, as garantias que o Go-
verno brasileiro apresentou à FIFA, está composta de 
11 itens. E esta lei, especialmente, trata dos quatro 
últimos itens das 11 garantias apresentadas pelo Go-
verno Federal. E aqui todos preferem chegar e falar da 
polêmica. Poucos falam do que há de bom no projeto.

Eu aqui quero destacar, Srª Presidenta, a venda 
dos ingressos e, principalmente, a criação da categoria 
4, que deverá abranger, aproximadamente, 30 mil bra-
sileiros ou brasileiras para os jogos da Copa do Mundo 
e em torno de 50 mil brasileiros e brasileiras para os 
jogos da Copa das Confederações. Essa categoria será 
composta pelos estudantes brasileiros, pelos idosos 
e por aqueles mais humildes que são beneficiários do 
Bolsa Família. Eles participarão de sorteios públicos 
e, dessa forma, poderão assistir, ao vivo, nos estádios, 
à Copa do Mundo.

Uma polêmica que acompanhei muito pela im-
prensa e que marcou muitos os debates na Câmara é 
acerca das bebidas alcoólicas. Aqui quero destacar a 
postura de todos os Senadores, e cumprimento todos 
cumprimentando a Senadora Ana Amélia, que foi a 
relatora pela Comissão de Educação desta Casa. Ela 
acata a redação da forma como está, deixando, entre-
tanto, muito claro que essa é uma suspensão temporá-
ria, porque os estádios haverão de fazer uma alteração 
na lei, no Estatuto do Torcedor. Aqueles estádios que 
proíbem a venda de bebidas durante jogos haverão de 
fazer uma modificação em suas leis, mas adaptando 
apenas aos jogos relacionados à Copa do Mundo – 
apenas a isso. Eu não vejo que mal isso possa causar 
à Nação. Eu sou uma profissional da área de saúde 
antes de ser Senadora, Presidenta Marta Suplicy, e 
sei o quanto a bebida faz mal para as pessoas, mas 
essa é uma regra internacional, de uma associação, 
de uma entidade que organiza o maior campeonato, 
aquele que mobiliza o maior número de pessoas no 
mundo inteiro, que é a Copa do Mundo.

Então, quero cumprimentar os relatores pelos 
seus relatórios. Todos vão numa mesma linha. Não 
tenho dúvida nenhuma de que estamos aprovando 
uma lei boa para o Brasil, que adapta o nosso País 
para que realize, da melhor forma, a Copa do Mundo.

Muito obrigada, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa, também por 
manter o tempo acordado de sete minutos.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, assessores, público aqui 
presente, dividi a minha fala para discutir esse projeto 
em duas partes: polêmicas e progresso.

Primeiro, quero ressaltar algumas polêmicas. No 
sentido do comércio, eu anotei que nós temos alguns 
problemas no que diz respeito à exclusividade das ati-
vidades promocionais da FIFA ou de comércio de rua 
nos locais oficiais de competição ou nas proximidades 
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da competição. Como polêmica, essa medida poderia 
afetar diretamente o comércio informal de vendedores 
ambulantes e camelôs, que estarão impedidos de co-
mercializar os seus produtos nessas proximidades. E 
também poderíamos entender isso como uma reserva 
de mercado.

Dentro da produção e da divulgação, fiz a seguin-
te anotação, Srª Presidente: que há uma polêmica da 
exclusividade da FIFA no que diz respeito à divulga-
ção nas proximidades. Imaginemos nós que um cida-
dão brasileiro pode estar impedido de pintar o muro 
da sua casa porque ele está nas proximidades de um 
estádio de futebol ou de exercer na plenitude a sua 
atividade comercial porque ele tem uma lanchonete 
nas proximidades.

Dentro da imprensa, também nessa questão da 
exclusividade, anotei como polêmicas as atividades 
de cobertura da imprensa, que estarão submetidas a 
um rigor no controle talvez superior ao adotado pela 
legislação eleitoral. Nós todos Parlamentares sabemos 
do rigor a que são submetidas as atividades parlamen-
tares e governamentais no período eleitoral. Também 
anotei como problema ou polêmica nesse sentido que 
se pode considerar que se suspende parcialmente a 
liberdade de imprensa especificamente em relação à 
cobertura dos eventos da Copa, é claro. E anotei por 
fim, como polêmica, a questão da bebida alcoólica.

Senador Capibaribe, o público que vai frequentar 
os estádios brasileiros para assistir aos jogos da Copa 
não será o mesmo que costumeiramente frequenta os 
estádios brasileiros. Em jogos regionais ou nacionais, 
há um confronto de disputa de torcidas também e há 
uma animosidade que se instala nesse momento. En-
tão, haverá um público diferente. Não quero dizer que 
esses brasileiros não estarão nos jogos da Copa, mas 
eles estarão integrados. Todas as torcidas de todos 
os times brasileiros estarão presentes e sentadas do 
mesmo lado durante os jogos da Copa. Então, não vejo 
nenhuma evidência de que a bebida alcoólica possa 
causar danos aos jogos da Copa.

O ponto polêmico que ressalto é que nós temos 
uma legislação, que é o Estatuto do Torcedor. E vem 
uma legislação posterior que suspende uma lei nacional.

Esses eram os pontos polêmicos, Srª Presidente, 
que eu gostaria de desenhar.

Mas temos os progressos, polêmicas e progres-
sos, Senador Benedito de Lira. Dessa Copa restará um 
legado para o povo brasileiro hoje, no curso do evento 
e no pós–mundial.

Vejam só os empregos que já se estão gerando 
no Brasil por inteiro por conta das obras de mobilidade 
e de construção de estádios para a Copa do Mundo. E 
não só nas cidades–sedes, mas em todas as cidades 

afetadas pela Copa do Mundo. Necessariamente, fatos 
como esses ajudam na economia do Brasil.

Acredito que fatores que resultam no estímulo à 
economia local, regional e – por que não? – do Brasil... 
Um pouco da realidade brasileira hoje está muito liga-
da a ações grandiosas como esta de termos o Brasil 
como país–sede de um evento tão importante.

Ganha, Srª Presidente, o Brasil, que terá uma 
série de estádios modernos, que serão utilizados não 
só no período desse mundial, mas o povo brasileiro, 
que, sabemos, tem no pé, no coração e na alma esse 
esporte, saberá utilizar todos esses estádios no mo-
mento subsequente. Ganha, Srª Presidente, o Brasil, 
que deixará um legado da infraestrutura desse mun-
dial. Ganha também, Srª Presidente, o Brasil, que será, 
por meses, assunto no mundo, com cidades que serão 
apresentadas ao Planeta, o que trará um legado po-
sitivo ao turismo. E, por fim, Srª Presidente, ganha o 
povo brasileiro e o Brasil, que estão no caminho certo 
ao promover eventos dessa grandiosidade.

Para encerrar, cito os eventos que acontece-
rão antes desse grande evento: a Rio+20 e, ao final, 
em 2016, as Olimpíadas. Eventos como esses farão 
o Brasil ser um País um pouco diferente no cenário 
mundial logo após.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com certeza, Senador Sérgio Souza, a quem 
agradeço a manutenção do tempo acordado de sete 
minutos.

Chamo, para fazer uso da palavra, o Senador 
Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te desta sessão, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente, vamos deixar bem claro que 
não somos contrários, também brigamos para trazer 
a Copa do Mundo para o Brasil.

Aliás, acho que também há um interesse muito 
grande da Fifa, porque somos o País do futebol. Há um 
interesse bilateral. Agora, precisamos de alguns acertos.

Senadora, entro num campo em que nós dois 
estamos bem “linkados”. Por exemplo: aqui diz que 
“na venda para os deficientes e seus acompanhantes 
está sendo assegurado, na forma do regulamento, pelo 
menos 1%”. Mais abaixo diz: “os Entes federados e a 
Fifa poderão celebrar acordos para viabilizar o acesso”. 
Ora, deveria ser: celebrarão, porque, com o “poderá”, 
lá na frente vão dizer que não é 1%, mas 0,5%.

Quanto a essas questões que estamos discutin-
do, tenho, inclusive, um requerimento.

Também o Código de Defesa do Consumidor é 
contrariado. Temos aqui que o ingresso poderá ser ven-
dido e são concedidos sete dias para o arrependimento. 
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Isso está no Código do Consumidor, é compromisso. 
Isso vale para teatro e também para eletrodoméstico, 
sendo que para esse são concedidos 30 dias. Há uma 
lei que defende isso e vamos contrariá–la, porque a 
Fifa não aceita determinadas coisas nem remarcação.

Então, são pontos pequenos, como você poder 
comprar – e isso vale para o teatro – antes do venci-
mento, como você tem para eletrodoméstico 30 dias, 
quer dizer, tem uma lei que defende isso, e vamos con-
trariar porque a Fifa não aceita determinadas coisas, 
nem remarcação.

Então, são pontos pequenos, o maior, realmente, 
é o da bebida, porque não dá para ficarmos abaixados 
diante das exigências da Fifa. Como é que o Brasil luta, 
ao longo de anos contra o consumo de álcool nos es-
tádios, e topa dar um jeitinho? Esse jeitinho, que é o 
nosso quebra–galho, e que alguns Senadores dizem 
que há um constrangimento... Ora, constrangidos fi-
camos nós, esta Casa, o Brasil, a Nação brasileira 
que prega uma coisa e, depois, por um determinado 
período, é válido. 

Ainda bem que não é a Holanda que está traba-
lhando nesse sentido, porque lá é permitido o fumo da 
maconha. Então, de repente, aqui se teria que abrir 
uma exceção também. É lógico que estamos extrapo-
lando, mas é uma coisa que vai deixar com o brasileiro 
uma marca muito ruim, porque esperamos, hoje, que 
os estádios diminuam a violência, e não é só dentro 
dos estádios, a bebida vai provocar confusão fora dos 
estádios. Como é que vamos controlar isso fora dos 
estádios? Como é que vai ser essa combinação de 
emoção e bebida? Isso vai ser sério!

Então, é jogar no chão todas as vigas que temos 
tentado erguer contra o consumo de álcool nos está-
dios e nas estradas. E o que é pior, nessa história, a 
Lei Geral da Copa livra a Fifa de qualquer responsa-
bilidade que, porventura, ocorrerem durante os jogos.

O raciocínio é bastante simples. A Fifa nos obriga 
a armar uma bomba relógio com a venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios durante os jogos da Copa; se 
ela explodir, não tem nada a ver com isso, é problema 
dos brasileiros. Quer dizer, não dá para entender o que 
está acontecendo.

Se agirmos, Srª Presidente – e vou ser bem rápi-
do porque há vários oradores –, dessa forma, faremos 
um desserviço à democracia e ao Estado de direito 
brasileiro. A Nação está amadurecendo para alguma 
coisa muito palpável, estamos evoluindo nesse cam-
po, estamos contendo uma agressividade, não só nos 
estádios, nas estradas, em função das blitze de bebida 
e, de repente, vamos abrir mão disso? Em nome de 
quem? Em nome de uma Copa? Mas podemos fazer 

a Copa e preservar essas leis, e as coisas têm que 
ser só discutidas.

Então, sou visceralmente contra o que está acon-
tecendo.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Cyro.
Já está até melhor na cooperação.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar fazendo referencia 
a um trecho de um documento de 1924, da rebelião 
dos tenentes, naquela época, contra o poder oligár-
quico da República Velha.

Dizia o trecho, daquela época, do Manifesto dos 
Tenentes:

“O Brasil está reduzido a verdadeiras sa-
trápias, desconhecendo–se completamente o 
merecimento dos homens e estabelecendo–se 
como condição primordial para o acesso às po-
sições de evidências o servilismo contumaz”.

Naquela época os tenentes denunciavam o ser-
vilismo do Estado brasileiro e se levantavam contra 
isso. Pois bem, nós estamos assistindo, com a apre-
ciação dessa matéria, a um exemplo moderno e atual 
de servilismo.

Hoje, 88 anos após o Manifesto dos Tenentes, o 
documento que nós vamos apreciar hoje, na verdade 
uma imposição de diretrizes por parte da Federação 
Internacional de Futebol Associado, demonstra um 
excesso de subserviência e uma ausência completa 
de transparência nas medidas do Estado brasileiro. Há 
uma completa ausência de transparência do Estado 
brasileiro com os compromissos assumidos pelo Go-
verno com a FIFA, assinados em 2007.

Esses compromissos seguem cercados de mis-
térios, e, se esses compromissos são, por si só, o ar-
gumento muitas vezes utilizado, quando se diz. “As-
sinamos o compromisso, nós temos que honrá–lo”, 
lembremos que qualquer acordo internacional assinado 
pela Nação brasileira só tem validade de ser se ele for 
referendado pelo Congresso Nacional.

É por isso que não pode ter uma transição desse 
servilismo aqui, por parte do Congresso, porque esse 
acordo não teve transparência nenhuma, a socieda-
de brasileira desse acordo não teve conhecimento e 
vem, no conjunto do projeto que aqui votamos, uma 
reiterada apresentação de aspectos de exceção, que 
vai desde a imposição na lei brasileira de dispositivos 
que suspendem o Estatuto do Consumidor, que sus-
pendem o Estatuto do Idoso, até o absurdo de impor, 
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na nossa legislação, a possibilidade da utilização de 
bebida alcoólica nos estádios.

Isso somente para entender os interesses mer-
cantis de uma entidade internacional a quem não de-
vemos nenhum tipo de subserviência, nenhum tipo 
de submissão.

Quero lembrar que, neste momento, em que es-
tamos apreciando a matéria aqui no Congresso Na-
cional, está ocorrendo, promovida pela Uefa, na Euro-
pa, a Copa das Seleções Europeias, na Polônia e na 
Ucrânia. A Polônia e a Ucrânia não foram obrigadas, 
proibiram o consumo de bebidas, de cerveja, de álcool, 
e não houve nenhuma imposição por parte da Uefa, 
não houve nenhuma submissão por parte dessas duas 
nações aos interesses da Uefa, aos interesses da Fifa.

Perguntemos: desde quando iniciaram essas 
imposições da Fifa? Perguntemos se a Itália a ela se 
submeteu na realização da Copa do Mundo em 1990. 
Muito menos os Estados Unidos a essas imposições 
se submeteram em 1994; e assim não o fizeram a 
França, em 1998, nem o Japão, na Copa do Mundo 
da Ásia (Coreia e Japão), em 2002. 

Fizeram, de fato, dessa forma a Alemanha, por-
que não existia nenhum tipo de proibição à venda de 
bebidas alcoólicas nos estádios, em 2006, e, de forma 
submissa, em 2010, a África do Sul.

Nós temos um dilema sobre saber como vamos 
nos colocar em relação a essa matéria, se vamos nos 
colocar submissamente aos interesses internacio-
nais, como dizia o Manifesto dos Tenentes, de 1994, 
repetindo a demonstração de um servilismo contu-
maz – repetindo a expressão –, ou se nós vamos nos 
colocar concretamente como nação soberana, assim 
como outrora se colocaram os países que aqui citei e 
assim como estão se colocando os países que estão 
realizando a Copa da Uefa, a Copa das Seleções Eu-
ropeias de Futebol.

A Copa do Mundo, esta Copa do Mundo, o pre-
ço para a sua realização... E queremos, desde logo, 
deixar claro que não somos contra a sua realização, 
mas queremos criar, logicamente, as condições para 
que ela seja realizada.

Mas ela não pode expulsar de campo, numa 
linguagem do futebol, Senador Aloysio, a legislação 
nacional; ela não pode dar cartão vermelho para a le-
gislação que nós construímos.

Veja, Senador Aloysio, V. Exª, que sofreu as agru-
ras do exílio durante o período da ditadura, a última vez 
na nossa história que tivemos a existência e a vigência 
de uma legislação de exceção, eu quero lembrar aqui 
quando foi. Foi sob a vigência do Ato Institucional nº 1, 
de 10 de abril de 1964, que vigorou convivendo com 
a vigência da Constituição de 1946. Naquele momen-

to histórico, ocorreu uma ação violenta, a quebra da 
ordem constitucional democrática de 1946, um golpe 
de Estado contra a ordem democrática. 

Nós estamos sob a égide de um estado demo-
crático de direito. O golpe que ocorre hoje é de uma 
instituição internacional. A forma como o Brasil se co-
loca é servil, tão servil quanto em 1924 os tenentes 
denunciavam.

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

Com a palavra o Senador Mário Couto. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
Estão chegando mais destaques. 
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores, o texto aprovado pelos nobres Deputados 
enfrentou pontos polêmicos, desde a liberação do co-
mércio especificamente de cerveja, dentro dos está-
dios, durante os jogos da competição, até a definição 
de valores dos ingressos para os jogos.

A matéria que temos a aprovar, na realidade, tem 
um significado simbólico, acima de tudo. Eu gosto muito 
da junção dos pronunciamentos do Senador Aloysio 
Nunes, do PSDB, e do Senador Humberto Costa, do 
Partido dos Trabalhadores. Foram pronunciamentos 
de imensa sobriedade, primeiro de tudo reconhecendo 
que a Copa do Mundo acontecer no Brasil é um evento 
extraordinário, para ficar nas nossas memórias e nas 
memórias futuras. Acho que não mais do que isso.

É como uma obra de arte, de que todo mundo 
se orgulha ao ver, ao ter oportunidade de ter acesso 
a ela, ainda que por uma única vez. Não vai fazer uma 
revolução comercial, industrial, social no Brasil, mas, 
acredito, vai ficar um legado muito importante para as 
futuras gerações. Nesse sentido, fiquei muito orgulhoso 
e muito emocionado com as lágrimas do Presidente 
Lula quando ele obteve a sede da Copa do Mundo 
para o Brasil. 

Então, o que estamos votando, aqui, hoje, não é 
uma legislação de exceção que vai passar por sobre 
a legislação nacional para atender aos ditames da 
FIFA. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, 
apresentou um caderno de encargos, com uma infi-
nidade de exigências para os países que estavam in-
teressados em sediar a Copa do Mundo de 2014. Na 
realidade, o caderno de encargos enviado a todos os 
países interessados é um caderno de encargos anterior 
à decisão de o Brasil se apresentar como candidato. 
Quando o Brasil se apresentou como candidato, na 
realidade, assinou esse caderno de encargos no sen-
tido de dizer que estava disposto a cumprir todas as 
exigências feitas pela FIFA para que a Copa do Mundo 
acontecesse no Brasil. Outros países desistiram pelo 
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caminho e, por isso, não configuraram, não figuraram 
entre os concorrentes.

Então, como já destacado aqui pelos nobres 
relatores, Senadora Ana Amélia, Senador Blairo Ma-
ggi, Senador Francisco Dornelles e Senador Vital do 
Rêgo, e também pelo Lider do Governo aqui, Senador 
Eduardo Braga, o Brasil apresentou garantias para 
realizar a Copa do Mundo de 2014. No momento da 
apresentação da sua candidatura, em 15 de junho de 
2007, o Brasil apresentou à FIFA garantias de que 
cumpriria integralmente as exigências do caderno de 
encargos enviado pela FIFA a todas as nações candi-
datas à sede da Copa do Mundo de 2014 referentes 
à organização desse megaevento para o futebol mun-
dial. Logo, o Brasil assumiu um compromisso perante 
uma entidade supranacional que não é uma nação, é 
uma entidade supranacional que tem um caráter dife-
renciado e é regida por uma série de regulamentos. 
Nesse ponto, entra a importância do pronunciamento 
aqui do Senador Humberto Costa.

Realmente, o Estatuto do Torcedor é um avanço 
para o Brasil, para o futebol brasileiro e para os torce-
dores brasileiros, do qual a gente não pode abrir mão. 
Nós não podemos abrir mão daquilo que já conquista-
mos de avanço. Já conquistamos avanços importantes 
com a eliminação da venda de bebida alcoólica durante 
os jogos, isso tem diminuído contribuído imensamen-
te para a diminuição da violência e tem sido uma das 
marcas importantes para o futebol nacional, a ausência 
de bebidas alcoólicas durante os jogos. 

Mas, por força desses acordos assinados pelo 
Brasil, que foram anteriores à sua definição como 
sede da Copa do Mundo, então devemos votar essa 
matéria exatamente do jeito que a Câmara dos De-
putados aprovou, para que a gente possa ter essa lei 
sancionada e a gente cumpra também com o prazo 
que estamos a dever.

Nós, além da responsabilidade da construção 
de toda a infraestrutura para a garantia desse mega 
evento, tínhamos também que ter essa Lei da Copa já 
promulgada no Brasil. Estamos a dever essa lei. 

Nesse sentido, estou aqui para manifestar o meu 
apoio aos relatórios apresentados pela Senadora Ana 
Amélia, pelo Senador Blairo Maggi, pelo Senador 
Dornelles e pelo Senador Vital do Rêgo, e dizer que, 
da nossa parte, faremos o possível para que o Brasil 
cumpra integralmente aquilo que foi acordado, para que 
a Copa do Mundo de 2014, assim como a Copa das 
Confederações de 2013, sejam eventos que orgulhem 
todos os brasileiros e que fiquem na nossa memória 
como eventos que engrandeceram o nosso País.

Muito obrigado.

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

Com a palavra o Senador Jayme Campos.
Temos ainda Pedro Taques, Magno Malta, Lopes, 

Agripino, Lídice e Lúcia Vânia. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, prometo que não vou ocupar nem 
os sete minutos, Senadora Marta Suplicy.

Por mais urgente que seja a necessidade de de-
liberarmos acerca das normas atinentes à realização 
desse importantíssimo eventos esportivo, esta Casa 
não pode se furtar à apreciação criteriosa do mais po-
lêmico item que envolve a matéria.

A manutenção do texto aprovado pela Câmara, 
no que concerne à liberação da venda de bebidas alco-
ólicas nos estádios, consiste, a nosso ver, um enorme 
retrocesso e na desnecessária imposição de um con-
siderável risco à integridade, à saúde e à segurança 
dos torcedores.

Todas as evidências demonstram que a proibi-
ção expressa no Estatuto do Torcedor (Lei 12.299, de 
2010) resulta em sensível redução nas ocorrências 
policiais e médicas.

Estamos convictos de que a base motivadora 
dos eventos esportivos se sustenta na rivalidade e 
que, diferentemente do que ocorre, por exemplo, nas 
apresentações musicais, as pessoas que compare-
cem aos jogos levam consigo uma carga emocional 
de agressividade que certamente se potencializa com 
a ingestão do álcool.

Além das inúmeras e incontestáveis estatísticas a 
demonstrar essa realidade, há que se considerar tam-
bém o exemplo adotado pela Europa, onde a UEFA, 
órgão governamental responsável pela normatização 
do futebol naquele continente, proibiu terminantemente 
a venda de bebidas alcoólicas.

Não tenhamos, portanto, a menor dúvida de que 
tal restrição deva ser a mais adequada para adotarmos 
também aqui no Brasil.

O documento subscrito pela Comissão Perma-
nente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate 
à Violência nos Estádios de Futebol, do Conselho Na-
cional de Procuradores Gerais, alerta para a perplexi-
dade com que o Ministério Público encara a questão.

Segundo os procuradores, “a CBF e as Federa-
ções Estaduais de Futebol ostentam, em suas resolu-
ções e atos internos, a proibição à venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios”.

E afirmam ainda que “dados estatísticos oriun-
dos do Judiciário e Secretarias de Segurança Pública 
servem à constatação de que as ocorrências policiais 
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foram reduzidas em mais de 75% após a proibição de 
bebidas alcoólicas nos estádios de futebol”.

Por isso, Srª Presidente, nossa fala, na tarde de 
hoje, tem por objetivo conclamar à consciência nossos 
Pares, nesta votação, para que tenhamos presente a 
responsabilidade desta questão na análise e na vota-
ção do PLC n° 10, de 2012.

Fica então registrada a presente advertência, 
no sentido de que nossa omissão não venha a gerar 
amargos arrependimentos.

Em nome do bom senso e da preocupação com 
o bem estar dos brasileiros, alinho–me ao alerta sina-
lizado pelo Conselho Nacional de Procuradores Ge-
rais e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito 
Federal, assim como à posição já expressa por meu 
partido e por vários outros, manifestamente defendi-
da, inclusive, em audiências públicas que instruíram 
esta matéria, para não compactuarmos com a incon-
seqüência e a negligência de não emendarmos o texto 
oriundo da Câmara, tão somente em nome da pressa 
e do açodamento em vermos aprovado este projeto, 
mesmo à custa de tão grave desatenção.

De forma, Srª Presidente, que somos a favor da 
Copa, certamente um grande evento que vai acontecer 
em nosso País, entretanto faço um alerta diante do fato 
de que não podemos, em hipótese alguma, permitir que 
as vendas de bebidas alcoólicas retornassem com o 
advento da Copa do Mundo no nosso País.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Muito obrigada Senador Jayme Campos.
Com a palavra o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Magno Malta (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Em 2013 e 2014 os 
olhos do mundo, mais do que nunca, estarão voltados 
para o Brasil em virtude de sediarmos a Copa das 
Confederações e também a copa mundial do futebol.

Desde as escolhas, há uma gama de investimen-
tos, com estimativa inicial girando em torno de US$ 6 
bilhões, ou seja, quase R$11 bilhões. E vem sendo 
realizada para possibilitar que o País promova um 
espetáculo à altura da grandeza e da grandiosidade 
desses eventos, sendo a Copa o segundo maior es-
petáculo esportivo do mundo.

A expectativa é a de que, em 2014, em apenas 
um mês, venhamos a receber 10% do total de turistas 
que nos visitam em um ano inteiro, ou seja, estamos 
falando em mais ou menos 800 mil pessoas. Essa ex-
pectativa pode ser ainda conservadora, pois as nossas 
mundialmente famosas belezas naturais, entre outros 
atrativos, de certo alavancarão esse número. Essa 

convicção vem dos números verificados nas edições 
anteriores dos jogos da Copa do Mundo: em 1994, os 
EUA receberam 400 mil turistas; a França, em 1998, 
500 mil; o Japão, em 2002, 400 mil. A Alemanha, em 
2000, por conta da sua localização geográfica privile-
giada, bem no centro da Europa, recebeu 2 milhões 
de turistas; a África do Sul, em 2010, recebeu cerca 
de 500 mil pessoas.

É razoável até mesmo esperar que ocorra com o 
Brasil o que se deu com a Alemanha na Copa de 2000, 
pois, além de fazermos fronteira com quase todos os 
países sul–americanos e dos demais estarmos a pou-
ca distância, ainda temos mais um elemento facilitador 
à recepção de turistas, que é a não exigência, desde 
2006, de vistos de turismo, por até noventa dias, para 
procedentes da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Co-
lômbia, do Equador, da Guiana, do Paraguai, do Peru, 
do Suriname, do Uruguai e da Venezuela, aos quais 
basta a exibição da carteira de identidade expedida 
pelo órgão competente do seu país.

Impõe considerar que, para o aumento de 7% do 
turismo de 2009 para 2010, os países da América do 
Sul foram os que mais contribuíram. Desse subconti-
nente, eram 2,09 milhões de turistas em 2009, número 
que cresceu para 2,38 milhões em 2010, crescimento 
de 13,78%, considerando que, só no caso da Argenti-
na, o aumento foi de 15,56% sobre 2009.

A esse extraordinário contingente se juntarão 
milhares de jornalistas, funcionários e voluntários con-
vidados pela FIFA, além de investidores nacionais e 
estrangeiros à procura de oportunidades de negócios, 
a gerar milhares de novos empregos, aumento do fluxo 
turístico, promoção e revitalização de áreas urbanas e 
garantia de investimentos de peso no País.

O impacto positivo sobre o nosso PIB pode ser 
esperado. Levantamentos dão conta de que, em 1994, 
os EUA aumentaram em 1,4% o seu PIB; em 1998, na 
França, ele cresceu 1,3%; em 2002, a Coreia o elevou 
em 3,1%; e a Alemanha, em 2006, teve crescimento 
de 1,7% do seu PIB.

Porém, toda essa pujança de recursos e o trânsito 
de pessoas das mais diversas nacionalidades e etnias 
exigirão especial aparelhamento jurídico.

E quero aqui quero destacar o PLS nº 728, de 
2011, apresentado pelo Senador Marcelo Crivella, 
que cria oito novos tipos penais, com destaque para 
a questão do crime de terrorismo, para o qual nós não 
temos previsão em nossa legislação. Também destaco 
a criação do doping nocivo, porque, quando se fala em 
doping, normalmente se pensa no atleta que se dopa 
para ter um melhor rendimento. Mas existe também o 
doping nocivo, quando o atleta pode sofrer um aten-
tado, pode ser levado a consumir alguma coisa que 
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venha, ao contrário, enfraquecer o seu rendimento, 
prejudicar o rendimento.

Então eu peço, até aproveitando a oportunidade, 
que esse projeto do Senador Marcelo Crivella, o PLS 
nº 728, de 2011, também venha a ser apreciado aqui 
na Casa de forma rápida, para que possamos buscar 
essa segurança jurídica, essa questão também da 
segurança do nosso País e das pessoas que estarão 
aqui visitando esse grande evento.

Portanto, mediante tudo isso, destaco a impor-
tância de a Lei Geral da Copa ser aprovada aqui pelo 
Senado.

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

Com a palavra o Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Presidente Marta, eu me lembro 
como se fosse hoje, o Brasil já tinha sido escolhido 
sede da Capo do Mundo de 2014, e marcou–se um 
dia na Europa para o anúncio das cidades que iriam 
ser as subsedes da Copa.

Eu tinha uma boa relação – e tenho – com Ricar-
do Teixeira, ex–presidente da CBF. E é verdade: por 
diversas vezes mantive contato com Ricardo, que eu 
conhecia havia muitos anos, com quem tinha e tenho 
boa relação.

E garimpei, Senador Eduardo Braga, garimpei 
de verdade a perspectiva de Natal, a minha capital, 
ser sede da Copa do Mundo. Encontramos uma boa 
justificativa que levou Natal a ser subsede. É que, Se-
nador Aloysio Nunes, pensou–se na vinda de navios 
de cruzeiro da Europa ou Estados Unidos, cheios de 
turistas, para participar ou assistir aos jogos da Copa, 
que parariam em Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro. E Natal estava na rota. Foi a pedra de 
toque para que a gente conseguisse, o argumento que 
eu defendia junto a Ricardo Teixeira para que Natal 
fosse subsede da Copa.

O dia do anúncio de Natal como subsede da Copa 
foi um dia de festa na minha capital. Eu assisti, inclusi-
ve, ao anúncio e vibrei, como todos os potiguares, com 
o anúncio de Natal ser subsede da Copa.

Agora, entre ser o Brasil sede de Copa, Natal ser 
subsede de Copa e o Brasil se dar bem com a realiza-
ção dos jogos da Copa do Mundo, há uma monumental 
distância. Eu temo, e temo muito, que o Brasil passe 
momentos de vexame internacional se não souber fa-
zer o dever de casa.

O Brasil, Senador Eduardo Braga, vai ser posto à 
prova. A Copa do Mundo vai ser prova de fogo para o 
funcionamento dos aeroportos, da logística de acesso 
aos estádios, dos estádios confortáveis, dos esque-

mas de imigração, de alfândega, de comunicação, do 
funcionamento do País para receber essa massa de 
pessoas. O Brasil vai ser posto à prova na sua capa-
cidade, inclusive, de investir. Investir para se preparar.

E a Lei Geral da Copa está chegando. Eu não 
poderia nunca, com todas as restrições que guardo 
– e guardo mesmo – a essa Lei Geral da Copa, que 
guarda a preocupações que eu tenho com a lisura de 
licitações, pela ligeireza que a lei impõe às licitações...

E tudo o que é ligeiro corre o risco de não ser 
perfeito. Vou votar a favor porque entendo que, para 
o Brasil, no atacado, é uma boa. Agora, estamos cor-
rendo um risco sério. Para isto existem órgãos como 
o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacio-
nal e os organismos de fiscalização, para que aquilo 
que estamos votando na melhor boa vontade, na me-
lhor das intenções, Senador Eduardo Braga, venha a 
ocorrer, sem comprometer a lisura de procedimentos 
nas licitações e providências que vão habilitar, queira 
Deus, o Brasil a ter orgulho de sediar a Copa de 2014.

Que o Brasil vai ser posto à prova. Vai ser posto 
à prova – disso não tenho a menor dúvida – na sua 
eficiência, na sua capacidade de fazer, de cumprir pra-
zos, de fazer por um custo adequado. Vai ser posto a 
prova. Isso tudo está contido nesta Lei Geral.

Vou votar a favor, mas há uma coisa que me pre-
ocupa e que é preciso deixar muito claro. O Brasil todo 
vem assistindo às brigas de torcidas, torcida de time A 
contra torcida de time B, organizada de timão grande 
contra organizada de outro timão grande. Parece que 
estamos imitando aquilo que existia na Inglaterra, na 
Alemanha, a prática de violência entre torcidas orga-
nizadas, e que chegaram ao Brasil.

Senador Aloysio Nunes, o que me preocupa nes-
ta Lei Geral da Copa é que está se excepcionalizando 
do Estatuto do Torcedor a obrigação da não venda de 
bebida alcoólica. No Estatuto do Torcedor está escri-
ta a negativa: “É proibida a venda de bebida alcoólica 
em estádios em dias de jogo de futebol.” A Lei Geral 
da Copa exclui esse artigo do Estatuto do Torcedor. 
Abre a brecha, é verdade, só para a Copa do Mundo, 
para se vender bebida alcoólica nos dias de jogos da 
Copa do Mundo. 

Isso é um perigo. Um perigo pelos precedentes, 
pelos antecedentes, pela violência a que nós já as-
sistimos na disputa entre times do Brasil. Imaginem 
uma final Brasil x Argentina. Senador Aloysio, imagine 
uma final Brasil x Argentina. Deus nos livre! A venda 
de álcool permitida, a violência estimulada, o papelão 
que o Brasil pode fazer por coisas incontroláveis pe-
rante o mundo.

É por essa razão que quero dizer a V. Exª, Pre-
sidente, que vou votar a favor dessa Lei da Copa. Fiz 
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o que pude para que se viabilizasse, hoje, a votação 
desta matéria, porque entendo que o Ministro Aldo 
Rebelo está na Suíça e é importante que ele, hoje, 
anuncie que o Brasil, pelo seu Congresso, aprovou a 
Lei Geral da Copa, para que ele possa se credenciar 
com outras exigências. E eu, como brasileiro, quero dar 
a ele a condição de exigir coisas para o Brasil.

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campanha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É 
por isso que estamos votando a matéria, mas com esta 
ressalva, que me preocupa muitíssimo, da permissão 
para a venda de bebida alcoólica.

Eu acho que esta Casa tem a obrigação de se 
mover e, em nome da responsabilidade e da boa ima-
gem que o Brasil precisa produzir para o mundo durante 
a Copa do Mundo, votar contra, votar para impedir a 
venda e consumo de bebida alcoólica durante os jo-
gos, inclusive na Copa do Mundo.

Esse vai ser o meu voto e o voto do meu partido.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Muito obrigada, Senador Agripino Maia.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, senti a necessidade de dizer o meu 
voto claramente aqui, nesta tribuna, em função de ter 
acompanhado todo esse processo de construção e or-
ganização da Copa do Mundo desde o início, na presi-
dência da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara 
dos Deputados, quando torcíamos para que o Presidente 
Lula desse ao Brasil essa condição de sediar a Copa.

Portanto, voto a favor da Lei Geral.
A Lei Geral não é perfeita. Ela tem diversas imper-

feições, mas fez parte de um processo de negociação 
do Brasil com a Fifa, que não é uma entidade gover-
namental, é uma entidade privada; está envolvendo o 
desempenho do Brasil num megaevento internacional, 
que, se não fosse importante, os países não disputavam 
e não torceríamos tanto para que o Brasil conseguisse 
viabilizá–lo em nosso País.

A Copa do Mundo será realizada no Brasil, terá 
imperfeições, mas terá sucesso também – tenho con-
vicção disso.

Quero destacar, dentro da Lei Geral da Copa, 
um aspecto que diz respeito ao visto, à flexibilização 
do visto para quem vai trabalhar na Copa e para quem 
tem ingresso comprado no exterior.

Esse aspecto, que parece menor, é parte de uma 
pauta de luta que aqueles Deputados e Senadores 
há muito tempo travam no Congresso Nacional para 
sensibilizar o Governo Federal, através do Ministério 

das Relações Exteriores, para a necessidade de nós 
conseguirmos a flexibilização do visto para a entrada, 
no Brasil, de diversos países, entre eles os Estados 
Unidos, porque o Brasil precisa se abrir para receber 
aqueles turistas de que nós precisamos para bater 
essa marca de cinco milhões de turistas/ano que nós 
temos e precisamos superar.

Os Estados Unidos da América são um grande 
mercado para o Brasil, um enorme mercado que nós 
temos explorado muito pouco. Se o Presidente Oba-
ma, agora, faz tantas considerações no sentido de 
se abrir para receber brasileiros, nós precisamos nos 
abrir para receber o turista dos Estados Unidos, a fim 
de que possamos nos beneficiar dessa presença, dos 
seus gastos e, portanto, ganhar com a perspectiva de 
o Brasil se tornar um grande País receptor de turista 
internacional.

A Copa do Mundo será o grande desafio para o 
Brasil. E um País que hoje se apresenta para o mun-
do como o País da inclusão social, o novo Brasil que 
enfrentou a crise econômica de 2008–2009 com cres-
cimento, é esse Brasil que precisa ser registrado pelo 
mundo na Copa. É esse Brasil da inclusão social que 
precisa estar presente na Copa do Mundo.

Eu vejo aqui o Deputado Otavio Leite, do PSDB, 
acompanhando essa votação. E está aqui fazendo 
esse acompanhamento porque faz parte da bancada 
em defesa do turismo no Congresso Nacional, sabe 
da importância da votação da Lei Geral do Turismo 
para que nós possamos fortalecer esse setor da eco-
nomia brasileira. Sabe da importância da Lei Geral do 
Turismo para que nós possamos dar um salto signifi-
cativo na atração dos turistas para o nosso País. Sabe 
da importância da Lei Geral do Turismo para que nós 
possamos consolidar a imagem do novo Brasil. O novo 
Brasil que responde ao desafio de se manter em cres-
cimento na economia não pode se afugentar, não pode 
se apagar, não pode se colocar, de maneira covarde, 
diante desse desafio que é realizar um megaevento 
e dar para o mundo a sinalização da capacidade de 
realização que nós temos. 

Portanto, eu acredito no Brasil, acredito que nós 
vamos ter a possibilidade de fazer uma Copa do Mun-
do para comemorar os seus resultados e por isso voto 
a favor da Lei Geral da Copa do Mundo.

Claro que não é a lei perfeita, como inúmeras 
leis que nós votamos aqui não têm a sua perfeição 
garantida, mas, no sentido geral, nós estamos dando 
ao Brasil a oportunidade de se afirmar no mundo e ao 
Ministro Aldo Rebelo, hoje, de se confirmar a decisão 
do Brasil, votando e aprovando a Lei Geral do Turismo, 
se pudermos, por unanimidade.

Muito obrigada.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. (Pausa)
Com a palavra o Senador Magno Malta. (Pausa)
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em 1808, no momento em que che-
gou ao Brasil, D. João VI editou um decreto chamado 
Extraterritorialidade. Esse decreto permitia que cida-
dãos ingleses aqui fossem julgados de acordo com os 
costumes da Inglaterra e de acordo com os juízes ingle-
ses. D. João, em 1808, relativizou a soberania nacional.

Este projeto relativiza a soberania nacional.
E por que isso, Srª Presidente?
Porque muda vários dispositivos do Estatuto do 

Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor em 
homenagem a este evento denominado Copa do Mundo.

Nós todos, Senador Cristovam, almejamos a re-
alização dessa Copa. Nós todos queremos que essa 
Copa nos orgulhe, Senador Anibal. Agora, a que pre-
ço? Ao preço da relativização da nossa soberania?

Isso me faz lembrar, Senador Cristovam, Nelson 
Rodrigues em 1950. Quando o Brasil perdeu a Copa de 
1950, Nelson Rodrigues disse que a sociedade brasi-
leira ficou mais ou menos com complexo de vira–lata, 
entendendo que nós seríamos piores que os outros.

A República Federativa do Brasil não é uma re-
publiqueta de banana. Para que tratados internacionais 
assinados pelo Presidente da República possam produ-
zir efeitos dentro de nosso território, se esses tratados 
trouxerem encargos gravosos à República, precisam 
ser aprovados pelo Congresso Nacional, nos termos 
do art. 49, inciso I, por meio de um decreto legislativo.

Se até em tratado internacional, esta Casa não 
pode abrir mão de suas atribuições, por que nós tere-
mos de atender a um acordo feito pelo Presidente da 
República, a quem devemos respeito, com a entidade 
chamada FIFA, que não é exemplo de absolutamente 
nada no mundo? 

Nós estamos tratando de uma entidade que, na 
Suíça, é investigada por corrupção. Estamos tratando 
de uma entidade que, em outros países do mundo, 
onde a Copa se realizou, está envolvida em maracutaia.

Em razão desse evento, vamos permitir, Senador 
Magno Malta, que o Estatuto do Torcedor seja modi-
ficado, para que bebidas alcoólicas possam ser ven-
didas em estádios!

Muito bem. Vamos permitir que os Estados–Mem-
bros negociem com a FIFA isso, em uma relação de 
hipossuficiência com a FIFA. Isso é correto? Isso faz 
parecer a chamada ética consequencial. O que é ética 
consequencial? Os fins justificam os meios. 

Os fins não podem justificar os meios, Senador 
Cristovam. 

Esse evento, nós todos queremos que ele aqui se 
realize, mas não podemos, com essa desculpa, apro-
var esse projeto, que modifica legislação, modifica leis 
que este Congresso já votou.

Sim, mas uma lei não pode ser modificada? Pode, 
mas não com interesses outros que não republicanos.

Por isso, Srª Presidente, vou votar contra esse 
projeto, porque acredito que essa Copa precisa aqui 
se realizar, mas isso não significa que tenhamos de 
abrir mão da nossa soberania, criando tipos penais em 
homenagem a essa entidade chamada FIFA, estabe-
lecendo zona de exclusão ao derredor da chamada 
arena esportiva, onde só aqueles apaniguados e au-
torizados pela FIFA poderão vender os seus produtos. 
Não é isso?

Senador Eduardo Braga, eu fico pensando na 
Zona Franca de Manaus. Eu fico pensando nisso. Fico 
pensando naquele pequeno comerciante que não é 
formal, que é informal, mas que tem o direito constitu-
cional de exercer a sua atribuição.

Por isso, encerro a minha fala, Srª Presidente, di-
zendo que não podemos continuar com o complexo de 
vira–lata, não vivemos em uma republiqueta de bana-
na, que podemos aceitar ingerências de uma entidade 
chamada FIFA, que aqui é representada pela CBF, que 
também não é exemplo de nenhum rigor republicano.

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

Com a palavra o Senador Magno Malta.
Ainda temos, em seguida, o Senador Cristovam 

e o Senador Paulo Bauer.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Mar-
ta Suplicy, Srs. Senadores, aqueles que nos vêem e 
nos ouvem pelos meios de comunicação desta Casa, 
todos aqueles, aliás, quase que à unanimidade, Se-
nador Cristovam, daqueles que vieram a esta tribuna 
versaram sobre o mesmo tema e chamaram a atenção 
para os mesmos pontos. 

Não vou chover no molhado. O Senador Pedro 
Taques acaba de descer da tribuna e muito bem deu 
o retrato da FIFA no mundo e o que ela representa 
neste momento para o Judiciário do mundo. É de se 
estranhar, realmente, que a FIFA, o seu presidente, o 
seu secretário–executivo, deselegante, já tenha sido 
perdoado pelo Ministro, pelo Governo do Brasil, aquele 
que disse que tínhamos que tomar um chute na bunda 
para tomar vergonha. Falou na bunda ou no traseiro? 
Traseiro é mais elegante, não é? É porque ele estudou, 
e eu não; e já foi perdoado, já foi perdoado. 
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Esta semana, o Ministro Aldo Rebelo o perdoou, 
bateu pênalti com o Ronaldo, junto com ele, e essa 
FIFA, que não é segundo Pedro Taques – Pedro Taques 
acaba de fazer um relato – que lá, na Suíça, está de-
baixo de investigação, debaixo dos olhos do Ministério 
Público e do Judiciário por formação de quadrilha, por 
maracutaia. Essa FIFA que, onde realiza Copa e vai 
embora, o Judiciário fica, pelo menos, com 50% do dia 
envolvido com ela, com as suas maracutaias. 

E agora eles ditam regras de lá para cá e fazem 
uma imposição para que se mexa no Estatuto do Torce-
dor, que se levou tanto tempo para criar. Os estádios se 
tornaram verdadeiros palcos para a violência, ringues 
desonestos, de ataques de morte, de fúrias de morte, 
aliás, torcedores alcoolizados, drogados, embevecidos 
nas suas paixões. Eles agora ditam a regra.

Nós vamos ter uma Copa. Eu queria que nós ava-
liássemos e viajássemos em alguns pontos, Senador 
Cristovam: Nós vamos ter estádios, Srª Presidente, 
Senador Aloysio Nunes, Senador Renan, em Estados 
sem tradição nenhuma com o futebol local. E eles não 
conseguem encher os estádios que eles têm hoje, por-
que não há. O futebol não tem a dimensão que há nos 
grandes centros, ou em alguns centros que não são 
tão grandes, mas que têm futebol pujante. Em alguns 
lugares, teremos grandes estádios. Se os estádios 
existentes já não conseguem meia lotação, imaginem 
esses elefantes que ficarão após a Copa! Porque nós 
vamos ver a mídia, a imprensa fazendo verdadeiros 
documentários do pós–Copa, da desgraça que ficou 
de estádios sem uso, degradando–se, se acabando, o 
tempo levando, porque não tem torcedor, nem futebol 
para isso. E alguns estádios serão construídos para 
abrigar seleções que vão embora na eliminatória. Vão 
jogar o primeiro jogo; perdeu, vão embora. Porque na 
Copa não é só time bom, não: vem muita tralha ruim 
também. 

Aliás, com esse time que o Brasil tem hoje, só 
tem dois: Dedé e Neymar, tem que achar mais oito. Se 
não achar os oito, nem nós passamos da primeira fase. 
Ronaldinho disse que vamos fazer uma Copa inesque-
cível. É possível que façamos mesmo: a primeira Copa 
que não passamos da primeira fase, dentro de casa, 
se não arrumar mais oito. Tem Dedé do Vasco – sou 
Flamengo; Dedé podia até ser do Flamengo – e Ney-
mar, que é universal. Neymar é do Sport, Jarbas, é do 
Náutico, é do Flamengo, é do Rio Branco, Neymar é 
do Fluminense, é do Gama, Neymar é lá do time da 
Paraíba – como é o nome do time da Paraíba? –, o 
Campinense. Então, Neymar é de todos, não é só de 
São Paulo, não; é de todos, viu, Aloysio? Queria que 
fosse do Corinthians. Infelizmente, não é do Flamengo.

Então, tem Dedé e Neymar. Tem que arrumar 
mais oito! E o Ronaldinho falou que essa será a Copa 
inesquecível, a nossa. Quem sabe? Porque, com esse 
time que tem hoje, não passa nas eliminatórias da pri-
meira fase.

Pois bem, vamos analisar. O Governo diz que 
agora a responsabilidade da bebida alcoólica fica 
na conta dos Estados e dos Municípios. Aí é fácil. O 
Governo tira da reta e põe os governadores na reta. 
Quanto vale uma Copa? Quanto vale uma vida? Se-
nador Paim, Senador Simon, quanto vale uma vida? O 
espírito de Mão Santa me pegou aqui, estou chamando 
todo mundo. Estou até com medo. Senador Cristovam, 
quanto vale uma vida? 

O Estado libera a bebida alcoólica. Rio de Janei-
ro, São Paulo. O Alckmin liberou a bebida alcoólica. 
Brasília, o Agnelo liberou a bebida alcoólica – se ele 
estiver por aí – liberou a bebida alcoólica. Aí, morre 
alguém atropelado, por um torcedor alcoolizado. Uma 
criança é prensada contra um muro, com um torcedor 
alcoolizado. Não aconteceu nada, só aconteceu uma 
morte, praticada por um torcedor que saiu do estádio 
bêbado. Será que a Copa vale uma vida? 

A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mun-
do inteiro, do que o mundo inteiro. Será que a Copa 
vale uma vida? Vale uma criança tetraplégica? Ora, no 
calor da emoção, o sujeito torcendo lá, o teor alcoólico 
de três latinhas de cerveja corresponde a meio copo 
de cachaça, e isso no sistema nervoso central põe o 
sujeito absolutamente enlouquecido. 

Imagina a torcida brasileira bebendo cerveja, e o 
Brasil é desclassificado no seu primeiro round. A que 
vamos assistir nas nossas avenidas? Imaginemos, 
Senador Cristovam, que só morra uma pessoa, atro-
pelada por um bêbado, que um bêbado agrida alguém, 
mate alguém porque liberamos bebida alcoólica nos 
estádios. O Governo Federal vai dizer: “Olha, não foi o 
Governo Federal, deixamos com os governadores. Vai 
para a conta de Tião Viana”. É, Jorge? Vai para a conta 
de Cabral? Vai para a conta de Serra? Vai? Vai para a 
conta do Governador Renato Casagrande?

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, por favor, pode encerrar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Vai 
para a conta de quem? Do governador de Alagoas? 
Aí o governador diz: “Não sou eu não, é o prefeito do 
Município”.

É igual à história de Adão e Eva. “Adão, onde es-
tás?” Aí, o homem: “Não fui eu, não; foi a mulher que 
você me deu”. E ela: “Não fui eu, não; foi a serpente”. A 
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serpente: “Não fui eu, não”. Só que não tinha ninguém 
mais atrás para ela incriminar.

O Governo Federal: “Lavei minhas mãos”. O go-
vernador vai dizer assim: “Eu não, é o prefeito”. O pre-
feito vai dizer: “Não, eu não”.

Foi quem, então? Fomos nós, no Senado, que 
não tivemos coragem de tomar posição!

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Uma 
Copa não vale uma vida. Uma vida vale mais do que 
o mundo inteiro. 

O problema deste País não é cocaína nem crack! 
O problema deste País é bebida alcoólica!

O Brasil e um país de hipócritas, de bêbados, 
que quer jogar seus problemas nas costas daqueles 
que hoje estão na sarjeta, quando, na verdade, esses 
são frutos dessa irresponsabilidade!

Espero que nós cumpramos o nosso papel com 
a sociedade brasileira! 

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

Senador Cristovam Buarque com a palavra.
Em seguida, o Senador Paulo Bauer, e encer-

ramos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há momentos em que 
votamos sem precisar manifestar com clareza nossa 
posição. E há momentos em que não temos direito de 
deixar de mostrar com clareza a posição que temos. 
Este é um dos momentos. 

Nós precisamos manifestar com clareza porque 
votamos a favor e, especialmente, porque votamos 
contra.

Quero lembrar quatro pontos que me fizeram ca-
minhar na direção do meu voto. Primeiro, uma ques-
tão de prioridade, Srª Presidenta. O Brasil tem 200 
mil escolas. Nós não temos 20 mil delas com estádios 
mediocremente viáveis para atender o esporte das 
crianças que ali estudam; 20 mil nós não temos; 10% 
nós não temos. Raríssimas dessas escolas têm uma 
piscina onde os jovens possam, e as crianças, apro-
veitar a maravilha que é nadar e usufruir dos esportes. 
Nós não temos teatro, não temos auditório nas nossas 
escolas. E vamos gastar, pelo que se calcula, e certa-
mente será mais, R$50 bilhões para construir alguns 
estádios e algumas obras viárias por perto. Com R$50 
bilhões, nós poderíamos construir facilmente de 10 a 
15 mil boas escolas neste País. Isso me preocupa e 
me faz pensar sobre a conveniência ou não de termos 
no Brasil, neste ano, e não daqui a 20 anos, jogos com 
a responsabilidade da Copa do Mundo.

O segundo é a questão da soberania, de que o 
Senador Pedro Taques falou aqui com tanta proprie-
dade, mas que quero citar também. Até que ponto se 
justifica, para realizar a maravilha de uma Copa do 
Mundo – que satisfará, sem dúvida alguma, a maior 
parte, ou a quase totalidade de nós, brasileiros –, até 
que ponto se justifica o Congresso parar os seus tra-
balhos normais para discutir aqui uma lei que tem lá 
dentro alguns contrabandos que não faríamos se não 
fosse a imposição da FIFA, como, por exemplo, essa 
coisa absurda de romper com a tradição conquistada 
no Brasil de proibir venda de bebidas alcoólicas nos 
estádios, esse exemplo que o brasileiro pode dar ao 
mundo inteiro? Daremos uma volta atrás, e subordi-
nados a um organismo internacional chamado FIFA, 
se suspendermos isso, se pararmos isso, se autorizar-
mos a venda de bebidas alcoólicas. Então, a priorida-
de, Senador Bauer, me preocupa, a falta de soberania 
me preocupa.

O terceiro é uma questão interna da democracia. 
A democracia só funciona com respeito aos diversos 
Poderes, mas estamos vendo aqui, Senador Vital, um 
fato já determinado, assinado, escolhido pelo Presiden-
te da República, pelo Poder Executivo, e jogado aqui 
em cima de nós, quando não podemos praticamente 
fazer nada. Se se faz isso para uma Copa, amanhã se 
pode fazer para qualquer acordo internacional, sem 
nos consultar, como a Constituição manda, ou nos 
consultando depois do fato realizado, quando não te-
mos condição de nos opor.

Outro ponto, depois da prioridade e da sobera-
nia, é o pós–Copa. Quem acredita que essa lei que vai 
permitir a venda de bebidas vai se extinguir depois da 
Copa? Quem acredita que alguém, depois da Copa, 
vai conseguir proibir a venda de bebida? No máximo, a 
gente vai dizer que cada Estado poderá decidir se vai 
ou não permitir a venda de bebidas alcoólicas. Esta-
mos dando um passo dificilmente com volta. Estamos 
tomando uma decisão de abrir as portas para a venda 
de bebidas alcoólicas nos estádios subordinada a um 
pequeno período da Copa, mas sem condições de volta. 

Além disso, sobre o pós–Copa, recomendo que 
vejam alguns documentos sobre a África do Sul depois 
da Copa. O custo posterior à Copa não é menor que 
o custo da Copa. É diferente. Agora é a construção; 
depois, a manutenção. Tanto é assim que, em algumas 
cidades da África do Sul, estão destruindo os estádios 
porque custa caro demais mantê–los.

Finalmente, quero dizer que, mesmo diante de 
tudo isso, defendo a realização da Copa no Brasil, mas 
não vou votar a favor dessa lei. É impossível um bra-
sileiro hoje poder dizer que é contra a vinda da Copa. 
Um governante tomou a decisão, Senador Capiberibe, 
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sem nos consultar, mas não somos nós agora que va-
mos puxar o tapete e dizer “não, não queremos mais”, 
ainda que, se não aprovarmos essa lei, dificilmente a 
FIFA vai dizer que não traz a Copa para cá. Nada a ver, 
eles vão continuar trazendo com ou sem bebida, talvez 
com alguns patrocinadores produtores de bebidas al-
coólicas. Então, ninguém hoje é contra a Copa. Agora, 
eu creio que a gente pode ser a favor da Copa sem 
subordinar nossa soberania, sem deixar de lembrar a 
equivocada prioridade deste País, neste momento, de 
fazer todos esses gastos em vez de investir em outros 
setores como saúde, como educação, e finalmente 
sem deixar de lembrar que houve uma profunda falta 
de respeito com o Congresso ao assinar um acordo 
que precisa mudar uma lei sem nos consultar.

Por essas razões, votarei contra a lei, com a 
certeza de que, se passar, com o meu voto, a oposi-
ção a lei, se a lei não passar por culpa do meu voto, 
tenho certeza de que a Copa continuará sendo aqui e 
continuaremos com as prioridades equivocadas, com 
a soberania sacrificada e com o equilíbrio dos Três 
Poderes ameaçado.

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

Com a palavra o Senador Paulo Bauer, como 
último orador inscrito na discussão pela Lei da Copa.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, na metade dos anos 90, no 
Rio Grande do Sul, um juiz federal gaúcho, de nome 
Guilherme Pinho Machado, concedeu uma liminar em 
relação a um pedido formulado por dois procuradores 
do Rio Grande do Sul. A liminar dizia, Senador Renan 
Calheiros, que, a partir daquele dia, era proibido fu-
mar nos voos comerciais em todo o território brasileiro. 
Muitos dos Srs. Senadores – e eu me incluo entre eles 
– já fumaram, alguns ainda fumam cigarro, mas hoje, 
quando viajo num avião que semanalmente me traz 
de Santa Catarina para Brasília ou daqui para lá, eu 
fico imaginando quanta coragem eu tive e quanto eu 
devo ter de vergonha pelas vezes em que fumei dentro 
de um avião que transportava mulheres, que transpor-
tava crianças, que transportava pessoas enfermas, e 
quanto é saudável hoje utilizar–me de um avião onde 
eu respiro ar limpo, embora o respire acima de dez ou 
de onze mil metros de altitude.

É bom lembrar e dizer, nobres Senadores, que 
naquela oportunidade em que aquele juiz federal pro-
feriu aquela decisão, quase todas as companhias aé-
reas do mundo permitiam o fumo a bordo. Em todos os 
países do mundo era permitido viajar de avião e fumar. 
Existia a ala separada para os fumantes, normalmente 
nos fundos do avião.

A partir daquela decisão brasileira, que alcançou a 
Varig, a Transbrasil, a Vasp, todos os países do mundo, 
todas as companhias aéreas do mundo, começaram 
a adotar a restrição ao fumo. E, hoje, o mundo inteiro 
viaja de avião e respira ar limpo. Isso, sem dúvida ne-
nhuma, não é citado por aqueles que hoje aceitam a 
inclusão, na Lei Geral da Copa, da autorização para 
o uso e para o consumo de bebidas durante os jogos 
que a Fifa vai realizar em nosso País.

Ora, Senadores e prezado Líder Eduardo Braga, 
por que o Brasil não dá o exemplo? Este aqui é o País 
do futebol; este aqui é o único País pentacampeão; 
este aqui é o País que constrói uma estrutura para o 
maior evento esportivo do mundo; este é o País que 
não quer bebida alcoólica como exemplo para suas 
crianças; este é o País que precisa mostrar ao mundo 
que nós temos, sim, ordem e progresso nos orientando!

A ordem e o progresso, Senador Cyro Miranda, 
foi o lema, foi o mecanismo que fez esta Casa, e tam-
bém a Câmara dos Deputados, votar a Lei Geral do 
Esporte e dizer que, em estádios de futebol, não se 
pode mais consumir bebida alcoólica.

Por isso, Srª Presidente, nobres colegas, eu apre-
sentei, ouçam bem, por favor, a Emenda de nº 17, 
que restabelece o texto original e proíbe a bebida, ao 
contrário do que fez a Câmara, que permitiu que os 
Estados deliberassem.

Srs. Senadores, imaginem o quanto os Deputa-
dos Estaduais e os Governadores de cada Estado vão 
viver e vivenciar de pressões para autorizar neste ou 
naquele Estado o consumo de bebidas.

A Emenda nº 17, que a Senadora Ana Amélia, 
compreensivelmente, por razões que ela mesma pode 
explicar, não pôde acolher, está reapresentada, e eu 
pedi que ela fosse votada em destaque, mas V. Exªs 
sabem que os pedidos de destaque, em regra, não têm 
sido analisados individualmente, porque, na votação 
em bloco, eles acabam sendo impedidos de serem 
analisados um a um.

Esse é um procedimento regimental, mas eu peço, 
Srª Presidente, já que a polêmica em torno da bebida 
alcoólica nos estádios está em discussão e em debate 
há muito tempo, que a Emenda nº 17 seja efetivamen-
te votada em separado para que nós possamos dizer, 
no Senado da República, “não” a esse mau exemplo 
que o Brasil vai dar ao mundo e “sim” ao grande exem-
plo que nós já demos uma vez, quando proibimos o 
fumo, e que podemos dar de novo para, de fato e em 
definitivo, dizer que futebol e cachaça não combinam. 
Futebol e saúde combinam sim!

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu teria que consultar, Senador Paulo Bauer, o 
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Plenário se colocamos em destaque o que V. Exª pe-
diu, porque, como nós temos mais de quinze emen-
das, se formos pôr cada uma em destaque, vamos ter 
uma situação...

Ah, eu tinha posto de cabeça para baixo. Além 
da voz que não está funcionando... Desculpem–me.

Senador Paulo Bauer, eu estou consultando o 
Plenário, porque V. Exª pediu um destaque à Emenda 
de nº 17. Porém, como disse, nós temos muitas emen-
das. Se forem pedidos destaques para as dezessete, 
nós teríamos que votar uma a uma. Nós estávamos 
planejando votar em bloco.

Assim, consulto o Plenário para saber a posição 
das Lideranças.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente, inclusive há um requerimento assi-
nado, pela Liderança do Bloco e do PT...

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– (...) assinado pela Liderança do Governo, no sentido 
de que nós façamos a votação dos requerimentos de 
pedido de destaque, em bloco, uma vez que já temos, 
regimentalmente, a votação das emendas, em bloco.

Portanto, encaminho na direção de que façamos 
a votação, em bloco, dos requerimentos de destaque 
e, logo a seguir, a votação, em bloco, das emendas, 
Srª Presidente.

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

Vai ser lido agora.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 409, DE 2012

Requeiro votação em globo dos requerimentos 
de destaques ao PLC nº 10/2012. – Senador Walter 
Pinheiro – Senador Eduardo Braga.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A questão colocada pelo Senador Paulo Bauer foi 
respondida. Não havendo mais quem queira discursar...

Há, sobre a mesa, emendas...
Ah, chegaram novas emendas, e eu preciso, ao 

menos, ler os seus enunciados.
Emenda nº 28, do Senador Randolfe, que muda 

a redação dos arts. 31 e 32.
Emenda nº 29, também do Senador Randolfe, 

mudando a redação do art. 16.
Emenda nº 30, também do Senador Randolfe, 

que suprime os arts. 63 e 67.
Emenda nº 31, de S. Exª também, que muda a 

redação do art. 19.

Emenda nº 32, do Senador Randolfe, que dá ao 
art. 58 outra redação.

Emenda nº 33, também de S. Exª, que muda a 
redação dos arts. 4º, 6º e 7º.

Emenda nº 34, que muda a redação do art. 12.
Emenda nº 35, que muda a redação do art. 11.
São todas do Senador Randolfe.
Emenda nº 36, que muda o art. 26, do mesmo 

Senador.
Emenda nº 37, que muda a redação do art. 68.
Emenda nº 38, que suprime os arts. 22, 23 e 24.
Todas essas que chegaram depois são do Se-

nador Randolfe.

São as seguintes as emendas:

EMENDA N° 28 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se a seguinte redação aos arts. 31 e 32 do 
PLC n° 10, de 2012:

“Art. 31 Aplicam–se as disposições pe-
nais já existente no código penai brasileiro.

 ..............................................................
Art. 32 Em caso de litígio envolvendo a 

FIFA, esta poderá ser representada por sua 
subsidiária.”

Justificação

Todos estes artigos são inadmissíveis. O Brasil 
já possui leis que proíbem a pirataria e a proprieda-
de intelectual. Não é necessário agravá–las aqui em 
nome dos jogos.

Da maneira como está disposto o artigo, o risco 
é muito maior que a simples falsificação. Estão cer-
ceadas até o direito de liberdade de expressão e a 
criatividade do povo brasileiro, como charges com os 
símbolos da FIFA.

Quanto ao marketing emboscada por associação, 
reforça–se aqui a proibição, por exemplo, de bares e 
restaurantes anunciarem os jogos da seleção brasileira; 
de rádios transmitirem os jogos vendo a TV, e mesmo, 
num limite extremo, de jornais usarem símbolos próxi-
mos ao da FIFA como forma de divulgar a cobertura. 
– Senador Randolfe Rodrigues.

EMENDA N° 29 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se a seguinte redação ao art. 16 do PLC nº 
10, de 2012:

“Art. 16. Observadas as disposições da 
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, fica 
obrigado a indenizar os danos, os lucros ces-
santes e qualquer proveito obtido, aquele que 



16750 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

praticar, sem autorização da FIFA ou de pes-
soa por ela indicada, entre outras, as seguin-
tes condutas:

I – atividades de publicidade, inclusive 
oferta de provas de comida ou bebida, dis-
tribuição de produtos de marca, panfletos ou 
outros materiais promocionais ou ainda ativi-
dades similares de cunho publicitário nos Lo-
cais Oficiais de Competição, nas áreas a que 
se refere o art. 11 ou em lugares que sejam 
claramente visíveis a partir daqueles;

II – publicidade ostensiva em veículos 
automotores, estacionados ou circulando pe-
los Locais Oficiais de Competição, em suas 
principais vias de acesso, nas áreas a que se 
refere o art. 11 ou em lugares que sejam cla-
ramente visíveis a partir daqueles;

III – publicidade aérea ou náutica, inclu-
sive por meio do uso de balões, aeronaves ou 
embarcações, nos Locais Oficiais de Com-
petição, em suas principais vias de acesso, 
nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lu-
gares que sejam claramente visíveis a partir 
daqueles;

§ 1° O valor da indenização prevista neste 
artigo será calculado de maneira a englobar 
quaisquer danos sofridos pela parte prejudica-
da, incluindo os lucros cessantes e qualquer 
proveito obtido pelo autor da infração.

§ 2° Serão solidariamente responsáveis 
pela reparação dos danos referidos no caput 
todos aqueles que realizarem, organizarem, 
autorizarem, aprovarem ou patrocinarem a 
exibição pública a que se refere o inciso IV.”

Justificação

Dentre as seis sanções civis elencadas no art. 
16, optamos por manter as 3 (três) primeiras, um pou-
co alteradas, pois elas garantem, de fato, a proteção 
comercial que a FIFA precisa para patrocinadores du-
rante a transmissão e na região dos jogos. As demais, 
são excessivamente abusivas, em especial, o Inciso IV.

Caso os deputados aprovem esta medida, além 
de proibirem a transmissão em bares e restaurantes 
de todo o Brasil, por exemplo, também proibirão a 
transmissão via rádio e internet por empresas que não 
estejam cadastradas na FIFA.

Ou seja, na Copa de 2010, muitas pessoas não 
tinham TV em casa e ouviram o jogo por uma rádio 
que não transmitia da África do Sul. Neste caso, esta 
rádio não poderá transmitir a Copa no BRASIL e o ci-
dadão brasileiro, que arcou com tudo, não poderá ver.

Na Copa de 2010, muitos brasileiros assistiram 
os jogos em bares e restaurantes, gerando renda e 
diversão. Na Copa, no BRASIL, não poderão fazê–lo, 
tudo em nome do lucro da FIFA. Um absurdo, o qual 
tentamos resolver pela presente emenda. – Senador 
Randolfe Rodrigues.

EMENDA Nº 30 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se os arts. 63 e 67 do PLC n° 10, de 
2012, renumerando os demais artigos.

Justificação

Não concordamos com alterações em leis que 
são frutos da luta por melhores relações e direitos ao 
consumidor. O Estatuto do Torcedor é uma delas e não 
aceitamos alteração.

Ademais, parece muita incoerência proibir a trans-
missão pública das partidas mas decretar férias esco-
lares por mais de um mês no meio do ano com a jus-
tificativa de que “os alunos poderão assistir os jogos”. 
Os alunos do meio rural que não tiverem TV em casa, 
por exemplo, não terão aula e não poderão assistir aos 
jogos pelo rádio.

Existe um grande risco de redução de jornada 
escolar caso o art. 63 se mantenha. – Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

EMENDA N° 31– PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se a seguinte redação ao art. 19 do PLC n° 
10, de 2012:

“Art. 19. Deverão ser concedidos, sem 
qualquer restrição quanto à nacionalidade, 
raça ou credo, vistos de entrada, aplicando–
se, subsidiariamente, no que couber, as dis-
posições da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para:

I – árbitros e demais profissionais de-
signados para trabalhar durante os Eventos;

II – membros das seleções participan-
tes em qualquer das Competições, incluindo 
os médicos das seleções e demais membros 
da delegação;

§ 1° O prazo de validade dos vistos de 
entrada concedidos com fundamento nos in-
cisos I a XI encerra–se no dia 31 de dezem-
bro de 2014.

§ 2° O prazo de estada dos portadores 
dos vistos concedidos com fundamento nos 
incisos I a X poderá ser fixado, a critério da 
autoridade competente, até o dia 31 de de-
zembro de 2014.
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§ 3° O prazo de estada dos portadores 
dos vistos concedidos com fundamento no inci-
so XI será de até noventa dias, improrrogáveis.

§ 4° Considera–se documentação suficien-
te para obtenção do visto de entrada ou para o 
ingresso no território nacional o passaporte vá-
lido ou documento de viagem equivalente, em 
conjunto com qualquer instrumento que demons-
tre a vinculação de seu titular com os Eventos.”

Justificação

Não somos contra a livre entrada no território 
brasileiro. Pelo contrário, acreditamos que as pesso-
as deveriam ter mais direito de mobilidade que os ca-
pitais, por exemplo. Todavia, o que ocorre neste caso 
é mais um exemplo da perda de soberania brasileira. 
Afinal, cabe novamente exemplo com outras grandes 
competições, como a Fórmula 1 ou o recente UFC.

Ou seja, estas concessões irrestrita de vistos 
não são itens necessários para realizar a Copa. São 
mero capricho da FIFA no sentido de buscar eviden-
ciar sua superioridade sobre o pais sede. – Senador 
Randolfe Rodrigues.

EMENDA N° 32 PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê––se o art. 58 do PLC n° 10, de 2012 a se-
guinte redação:

“Art. 58. O serviço voluntário que vier 
a ser prestado por pessoa física para auxi-
liar a FIFA, a Subsidiária FIFA no Brasil ou o 
LOC na organização e realização dos Eventos 
constituirá atividade de grande relevo nacio-
nal, devendo:

I – ser remunerada à soma mínima de 
3(três) salários mínimos mensais durante a 
realização da Copa do Mundo;

II – A garantia de que a FIFA arcará com 
curso de línguas e qualificação dos trabalha-
dores por pelo menos 6(seis) meses que an-
tecedem os jogos. Neste período a FIFA está 
desobrigada de contribuir com outra remune-
ração salvo, as do inciso III;

III – A garantia de que a FIFA arcará com 
todas as despesas médicas, de transporte e 
alimentares que os trabalhadores venham a 
ter decorrente da atividade.”

Justificação

Se a Copa é tão especial. Se o futebol é paixão 
nacional. Se bilhões de reais foram gastos, é mais que 

justo que quem for trabalhar durante o evento seja bem 
remunerado e qualificado. Assim, é necessário regula-
mentar o trabalho voluntário na Copa e não incentivá–lo 
a ser não remunerado. – Senador Randolfe Rodrigues.

EMENDA N° 33 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê-se os artigos 4º, 6º e 7º do PLC n° 10, de 
2012 a seguinte redação:

“Art. 4º O INPI promoverá a anotação, em seus 
cadastros, das marcas notoriamente conhecidas de ti-
tularidade da FIFA, nos termos e para os fins da prote-
ção especial de que trata o art. 126 da Lei n° 9.279, de 
1996, conforme lista fornecida e atualizada pela FIFA.

 ..............................................................
Art. 6° As anotações do alto renome e das mar-

cas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA 
produzirão efeitos até 31 de dezembro de 2014, sem 
prejuízo das anotações realizadas antes da publica-
ção desta Lei.

I – o INPI seguirá o seu rito normal de análise, 
incluindo exigindo da FIFA a comprovação da condição 
de alto renome de suas marcas ou da caracterização 
de suas marcas como notoriamente conhecidas; e

II – as anotações de alto renome e das marcas 
notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA serão 
automaticamente excluídas do Sistema de Marcas do 
INPI apenas no caso da renúncia total referida no art. 
142 da Lei n° 9.279, de 1996.

Art. 7° A FIFA, por meio de sua subsidiária, de-
verá arcar com todos os procedimentos no âmbito do 
INPI até 31 de dezembro de 2014.”

Justificação

Esta parte da Lei Geral se associa a outro proje-
to que corre no Senado e que garante a exclusividade 
de diversos termos relacionado à Copa do Mundo e 
a Copa das Confederações à FIFA e federações na-
cionais de futebol. Este outro texto chega ao ponto de 
garantir à CBF o monopólio do uso do hino e bandeira 
nacional, visivelmente inconstitucional.

Além de “abrir porteira” para este outro projeto, a 
atual Lei Geral da Copa transforma o INPI, órgão sério 
e responsável por análise técnica relacionada a paten-
tes (nada mais nada menos do que um dos maiores 
elementos de briga entre empresas) num cartório onde 
a FIFA vai poder indicar qualquer marca que ela disser 
de” notoriamente de sua propriedade”.

Cabe sempre a pergunta: porque isto é realmente 
necessário? Que outra grande empresa, realizadora de 
grande evento, exigiu tamanha prioridade? – Senador 
Randolfe Rodrigues.
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EMENDA N° 34 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê-se a seguinte redação ao art. 12 do PLC n° 
10, de 2012:

“Art. 12. Os Estados, Distrito Federal e 
Municípios que sediarão os Eventos poderão 
alterar rotas do trânsito de forma a garantir 
maior fluidez dos jogos, desde que respeita-
do e garantido a livre acesso a bens públicos 
localizado nas redondezas dos Locais Oficiais 
de Competição, tais como hospitais e parques”.

Justificação

Pensemos em um grande evento mundial, como 
uma corrida de Fórmula 1, ou o “Rock in Rio”. É normal 
que exista uma área que seja destinada para garantir 
a realização da corrida. Mas a F1 nunca exigiu o que 
está previsto neste artigo 11, para garantir a exclusi-
vidade de seus patrocinadores.

O impacto desta medida, além da visível restrição 
ao direito do consumidor é notado já nas operações 
de “higienização” e remoção para garantir a “limpeza 
da área” e seu futuro uso para fins de especulação 
imobiliária. Ou seja, trata-se mais uma vez de retirar 
e restringir o direito a cidade para o seu povo.

Os recursos são públicos. O futebol é do povo. 
O comércio brasileiro tem que ter o direito de conti-
nuar funcionando normalmente durante a Copa do 
Mundo, tal como sempre funcionou em outras Copas, 
e nas proximidades dos locais de competição, desde 
que garantidos os requisitos de segurança, tal como 
acontecem em vários outros grandes eventos no País. 
– Senador Randolfe Rdrigues.

EMENDA N° 35 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se a seguinte redação ao art. 11 do PLC n° 
10, de 2012:

“Art. 11. A União colaborará com Estados, 
Distrito Federal e Municípios que sediarão os 
Eventos e com as demais autoridades com-
petentes para assegurar á FIFA e às pessoas 
por ela indicadas a autorização para, com ex-
clusividade, divulgar suas marcas, distribuir, 
vender, dar publicidade ou realizar propagan-
da de produtos e serviços, bem como outras 
atividades promocionais, nos Locais Oficiais 
de Competição.

§ 1° Os limites das áreas de exclusividade 
relacionadas aos Locais Oficiais de Compe-
tição estarão restrito a área de cada estádio 
(arena) onde se realizarão jogos e treinos ofi-

ciais e/ou qualquer outro evento organizado 
pela FIFA, por sua subsidiária, por seus pa-
trocinadores ou pelo LOC;

§ 2° A delimitação das áreas de exclu-
sividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição não prejudicará as atividades dos 
estabelecimentos regularmente em funciona-
mento, desde que sem qualquer forma de as-
sociação aos Eventos e observado o disposto 
no art. 170 da Constituição Federal.

§ 3° Com vistas a promover a geração 
de renda e emprego no país, o comércio de 
rua não será impedido de ser realizado, desde 
que respeitado os princípios relativos a segu-
rança do evento bem como não atrapalhem 
as vias de acesso.

Justificação

Pensemos em um grande evento mundial, como 
uma corrida de Fórmula 1, ou o “Rock in Rio”. É normal 
que exista uma área que seja destinada para garantir 
a realização da corrida. Mas a F1 nunca exigiu o que 
está previsto neste artigo 11, para garantir a exclusi-
vidade de seus patrocinadores.

O impacto desta medida, além da visível restrição 
ao direito do consumidor é notado já nas operações 
de “higienização” e remoção para garantir a “limpeza 
da área” e seu futuro uso para fins de especulação 
imobiliária. Ou seja, trata–se mais uma vez de retirar 
e restringir o direito a cidade para o seu povo.

Os recursos são públicos. O futebol é do povo. 
O comércio brasileiro tem que ter o direito de conti-
nuar funcionando normalmente durante a Copa do 
Mundo, tal como sempre funcionou em outras Copas, 
e nas proximidades dos locais de competição, desde 
que garantidos os requisitos de segurança, tal como 
acontecem em vários outros grandes eventos no país. 
– Senador Randolfe Rodrigues.

EMENDA N° 36 – PLEN 
(ao PLC n° PD, de 2012)

Dê–se a seguinte redação ao art. 26 do PLC n° 
10, de 2012:

“Art. 26. A FIFA fixará os preços dos in-
gressos para cada partida das Competições, 
obedecidas as seguintes regras:

I – os Ingressos serão personalizados 
com a identificação do comprador e classifica-
dos em quatro categorias, numeradas de 1 a 3;

II – ingressos das três categorias serão 
vendidos para todas as partidas das Compe-
tições; e
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III – os preços serão fixados para cada 
categoria em ordem decrescente, sendo o mais 
elevado o da categoria 1.

§ 1° Para todas as categorias, será res-
peitada o direito à meia entrada, ou a outros 
descontos previstos em Lei, para todos os be-
neficiários destes direitos, em especial:

I – estudantes;
II – pessoas com idade igual ou superior 

a sessenta anos;
III participantes de programa federal de 

transferência de renda;
IV – indígenas;
V – portadores de deficiência;
VI – proprietários ou possuidores de ar-

mas de fogo que aderirem á campanha referida 
no art. 28, inciso I;

§ 2° A comprovação do direito deverá 
ser realizada no ato da compra e no acesso a 
entrada ao evento e seguirá as especificações 
já previstas em lei;

§ 3° Para compras via internet, a FIFA 
disponibilizará mecanismos para comprovação 
da situação de beneficiário.”

Justificação

O direito à meia entrada é conquista histórica de 
estudantes e idosos. Não se trata de cota, mas sim da 
garantia de qualquer beneficiário pode ter acesso ao 
bilhete pela metade do preço. Esta violação legal se 
agrava ainda mais ao perceber que não existirá critério 
na distribuição dos 300 mil ingressos, que poderiam, 
por exemplo, serem totalmente esgotados em 10 jo-
gos (obviamente sem nenhuma das grandes seleções 
envolvidas) com 30 mil ingressos cada.

Assim, não podemos constatar que, dificilmente, 
um jogo do Brasil, da Espanha ou Argentina haverá 
este ingresso. Ademais, o parecer retrocede ainda 
mais no direito dos estudantes ao criar a obrigatorie-
dade da filiação à UNE ou UBES como condição para 
comprovação de estudantes.

Estas entidades representam projetos políticos 
específicos, que não são aceitas por vários estudan-
tes e não se pode impor uma decisção política como 
vinculação para garantia de um beneficio.

Pior que os estudantes, está a situação de in-
dígenas e classes que aderirem a campanhas so-
ciais, pois seu beneficio sequer está regulamentado. 
Tecnicamente, é extremamente fácil garantir o direito 
da meia entrada. O texto não permite esta extensão. 
Assim, sendo, o PSOL apresente a referida emenda. 
– Senador Randolfe Rodrigues.

EMENDA Nº 37–PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Dê–se a seguinte redação ao art. 68 do PLC n° 
10, de 2012:

“Art. 68. Aplicam–se a essas Competi-
ções, no que couber, as disposições da Lei 
n° 10.671, de 15 de maio de 2003.”

Justificação

O bancada do Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) é contra a venda, comercialização, ou até 
mesmo, eventual distribuição de bebidas alcoólicas 
nos locais oficiais de competição (estádios) durante a 
Copa das Confederações de 2013, bem como na Copa 
do Mundo marcada para 2014 no Brasil.

Não pode o Brasil desprezar o grande avanço na 
legislação interna, somente para atender aos interesses 
privados da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A proibição de comercialização de bebidas alco-
ólicas nas estradas federais ensejou na ampla e ne-
cessária discussão sobre a necessidade de impedir 
que o número de desastres ocorridos pela ingestão 
de bebidas alcoólicas e condução de veículos auto-
motores cresça a cada ano. 

O Brasil permitir, excepcionalmente, a comercia-
lização de bebidas alcoólicas nos estádios de compe-
tição esportiva é abrir uma nova e cinzenta zona de 
discussão de uma matéria já superada de acordo com 
a legislação brasileira. – Senador Randolfe Rodrigues.

EMENDA N° 38 – PLEN 
(ao PLC n° 10, de 2012)

Suprima–se o arts. 22, 23 e 24 do PLC n° 10, 
de 2012:

Justificação

Aqui encontra–se um dos maiores absurdos da Lei 
Geral. Mesmo no Carnaval, nosso maior evento cultural pri-
vado de grande porte que em todas cidades recebe apoio 
e recurso público, existe cláusula que coloca sobre a União 
a responsabilidade pelos prejuízos do ente organizador.

Para isto já existem leis no país. Não precisamos de 
submissão. A retirada do “prejuízo por desastres naturais” 
não minimiza os problemas dos três artigos ainda em vigor.

E, por falar em prejuízos por desastres naturais, as 
dezenas de milhares de pessoas desabrigadas pelas chu-
vas este ano serão indenizadas pela União? A inversão de 
prioridades e valores atinge um patamar pouco previsto.

Enfim, o Governo Brasileiro não pode ser o fiador 
da FIFA. Uma vez realizado os jogos, a responsabilida-
de é do ente privado.– Senador Randolfe Rodrigues.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Srª Presidente, por gentileza.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Cyro.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Pediríamos que fossem separados os destaques do que 
se refere à bebida. Que a votação não fosse em bloco, 
que só se separasse os que fossem relativos à bebida.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Isso tem de ter um entendimento do Plenário.

Passo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidente, nós insistimos na manutenção do re-
querimento, já apresentado à Mesa, para que façamos 
a votação em bloco, tanto do requerimento de pedido 
de destaque quanto das emendas também em bloco.

Portanto, encaminhamos, mais uma vez, a posição 
de levarmos o requerimento para votação, em bloco.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, neste momento, nós até nos antecede-
mos, Senador Cyro. 

Nós vamos conceder a palavra aos Relatores, que 
são a Senadora Ana Amélia, e os Senadores Blairo 
Maggi, Francisco Dornelles e Vital do Rêgo.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia para pro-
ferir parecer sobre as emendas.

Trata–se de um parecer sobre a emenda de Ple-
nário. (Pausa.)

(Intervenções fora do microfone.)

PARECER Nº 476, DE 2012 – PLEN

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – A senhora 
chamou a Senadora Ana Amélia, e como estou aqui 
perto da Senadora Ana Amélia.

Srª Presidente, em nome da Senadora Ana Amé-
lia, do Senador Blairo Maggi e do Senador Dornelles, as 
emendas apresentadas até a Emenda de nº 38, na sua 
grande maioria, versam sobre matérias de mérito, com 
exceção das emendas apresentadas pela Senadora Ana 
Amélia e pelos outros Senadores, inclusive este que vos 
fala, que são emendas de redação; e a Emenda nº 22, 
agora posta em Plenário, dos quatro Senadores, que 
modifica a redação do art. 68 para deixá–lo mais preciso.

Em resumo, nós acatamos as quatro emendas 
propostas de redação e mais a Emenda nº 22 de Ple-
nário; e entendemos prejudicadas todas as outras 
emendas, em virtude de tratar de matéria exclusiva-
mente de mérito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Deixa–me ver se entendi: todas as emendas 
dos Relatores foram acatadas e todas as outras, com 
parecer contrário, serão rejeitadas. É isso?

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Isso, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não havendo mais quem queira discutir, en-
cerro a discussão.

Passa–se à votação.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 

serão lidos.
Peço à Senadora Ana Amélia a gentileza de vir 

aqui, pois estou completamente sem voz, para me 
ajudar na leitura. (Pausa.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Vou au-
xiliar a Srª Presidente, porque perdeu a voz:

O Requerimento que está sobre a mesa destaca, 
para votação em separado, a Emenda nº 17, emenda 
de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 
2012, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das 
Confederações – Fifa 2013 e à Copa do Mundo – Fifa 
2014, que serão realizadas no Brasil, e altera as Leis 
nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de 
maio de 2003, apresentada, do Senador Paulo Bauer.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 410, DE 2012

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado da Emenda nº 17–PLEN, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012, que “Dispõe 
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações 
FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, que serão 
realizadas no Brasil e altera as Leis nºs 6.815, de 19 
de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003”, 
apresentada.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012. – Sena-
dor Paulo Bauer.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desta-
que para votação em separado da Emenda nº 18, do 
Senador Cyro Miranda.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 411, DE 2012 
(PLC nº 10, de 2012)

Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 18, do art. 26 do PLC nº 
10, de 2012. – Senador Cyro Miranda

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desta-
que para votação em separado da Emenda nº 19, do 
Senador Cyro Miranda.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 412, DE 2012 
(PLC nº 10, DE 2012)

Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimen-
to Interno do Senado Federal, destaque para votação 
em separado da emenda nº 19, ao art. 27 do PLC nº 
10 de 2012. – Senador Cyro Miranda.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desta-
que para votação em separado da Emenda nº 20, do 
Senador Cyro Miranda.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 413, DE 2012 
(PLC nº 10, de 2012)

Requeiro, nos termos do art. 312  II  do Regimento 
Interno do Senado Federal, destaque para votação em 
separado da emenda nº 20, aos art. 37 ao 47 do PLC 
nº 10 de 2012. – Senador Cyro Miranda.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desta-
que para votação em separado da Emenda nº 21, do 
Senador Cyro Miranda.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2012 
(PLC nº 10, de 2012)

Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimen-
to Interno do Senado Federal, destaque para votação 
em separado da emenda nº 21, aditiva, ao PLC nº 10 
de 2012. – Senador Cyro Miranda

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Desta-
que para votação em separado da Emenda nº 15, do 
Senador Alvaro Dias.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2012

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado da Emenda nº 15 – PLEN, de 
minha autoria, ao Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 
2012, que “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa 
das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo 
FIFA 2014, que serão realizadas no Brasil; e altera as 
Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 
15 de maio de 2003”, apresentada.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 2012. – Se-
nador Álvaro Dias

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.

Há, sobre a mesa, requerimento que solicita 
votação, em globo, dos requerimentos de destaque.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Há tam-
bém, sobre a mesa, requerimento para votação, em 

globo, dos requerimentos de destaque ao PLC nº 10, 
de 2012, Requerimento nº 409, dos Senadores Walter 
Pinheiro e Eduardo Braga.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votação do requerimento que pede votação, em 
globo, dos requerimentos de destaque.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

É só do Requerimento nº 409, que pede votação, 
em globo, dos requerimentos de destaque, assinado 
pelos Senadores Eduardo Braga e Walter Pinheiro.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– O encaminhamento, Srª Presidente, é favorável ao 
requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Favorável ao requerimento para votação, em globo, 
dos destaques.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados.(Pausa.)

Aprovado.
Votação, em globo, dos requerimentos de des-

taque.
Eu gostaria que fossem encaminhados.
Votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
Os que se pronunciaram contra já, eu gostaria 

que encaminhassem.
Senador Eduardo Braga, favor encaminhar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para encaminhar.) – Srª Presidenta, para encaminhar, 
em nome da Liderança do Governo, para a base, a 
nossa recomendação é acompanhar o parecer contrá-
rio às referidas emendas. Portanto, votando a favor do 
parecer contrário à aprovação das referidas emendas 
em globo, de acordo com o requerimento aprovado 
anteriormente.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar.) – Srª Presidente, eu lamento muito que se-
jamos obrigados a votar esta matéria em globo e não nos 
seja dada a oportunidade de registrar no painel o voto 
a favor ou contra a proibição da venda de bebidas nos 
estádios durante os jogos da Copa. Eu lamento profun-
damente. A maioria vai se impor e vai assumir a respon-
sabilidade. O voto do Democratas, o meu voto é contra, e 
a favor do destaque da Emenda 15 ou 21, qualquer das 
duas, que proíbem a venda de bebida alcoólica nos está-
dios durante a Copa. É o nosso voto e o nosso protesto.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – O 
PSDB também encaminha da mesma forma, que se-
jam votados em separado as emendas 17 e 19, que 
são de igual teor, referente a bebidas. Contrário, então.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Isso é matéria vencida, Senador.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– O PSC também encaminha a votação contra a per-
missão da venda de bebidas.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
encaminhar.) – Srª Presidente, nós encaminhamos favo-
ravelmente ao parecer dos relatores e contra as emen-
das, ressalvando as quatro emendas apresentadas de 
redação e a emenda de redação apresentada em plená-
rio. Portanto, somos contrários, encaminhamos o voto...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Deixe–me repetir para ver se ficou tudo bem claro.

Senador Eduardo Braga, Senador Walter Pinheiro, 
Senador Eduardo Amorim são pela rejeição. O Senador 
Cyro e Senador Agripino, pela aprovação.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para encaminhar.) – Presidenta Marta, o PMDB não 
encaminhou ainda. Eu queria aproveitar a oportunidade 
para encaminhar o voto do PMDB com os relatores, 
contrário à aprovação das emendas, à exceção das 
emendas de redação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estamos votando, em globo, os requerimentos 
de destaque.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– É, com os relatores.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, o PSOL encaminha contrário ao pare-
cer dos relatores, a favor das emendas de destaque.

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

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente, o Bloco União e Força libera a sua bancada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Liberada a Bancada União e Força.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – O 
PSDB também contra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está sem som, Senador Dornelles.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente, como eu não pedi liberação para bloco...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Dornelles encaminha pelo PP...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Vota a favor do parecer dos relatores e contra 
as emendas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, é contrário.

Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Presidente, o PRB vota com os Relatores.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pelos encaminhamentos, foram rejeitados os 
requerimentos...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente.

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

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Pedro Taques.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 
gostaria de registrar o meu voto contrário à venda de 
bebidas nos estádios.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Seria, então, a favor.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram rejeitados os destaques. Rejeitados 
os destaques.

V. Exª gostaria de se pronunciar?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sim. Excelência, reiterando a posição 
expressa pelo Senador Cyro Miranda, o PSDB é favorá-
vel às emendas que proíbem, que mantêm a proibição 
da venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante 
os jogos da Copa. Queria que ficasse registrada essa 
posição da nossa bancada. Nós somos contra a flexi-
bilização do Estatuto...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Que 
também é a minha posição, Srª Presidente.

O Bloco liberou, mas, como não tenho obediência 
nenhuma, vou seguir a minha consciência.

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

Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR) – Quero registrar a minha posição contaria à 
venda de bebida alcoólica.

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

Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª 

Presidente, quero registrar a minha posição contrária 
à comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios. 
Portanto, quero deixar bem claro o meu posicionamento.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Srª Presidente. Eduardo Amorim. Também quero re-
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gistrar a minha posição contrária à venda de bebida 
alcoólica. Como médico, sei muito bem o prejuízo que 
isso traz para o nosso País.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está ficando uma confusão neste plenário.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, questão de ordem. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Amorim acabou de se posicionar pela 
votação, em globo, dos destaques, uma posição con-
trária. Agora, destacou uma e é favorável a uma delas.

Não está em discussão o destaque, gente, o des-
taque individual. Estão colocando as suas posições in-
dividuais. As posições individuais cada Senador tem o 
direito a colocar. E todos colocaram, como os Líderes 
encaminharam.

Agora vou fazer a votação, em globo, dos re-
querimentos de destaque. Vão ser votados em globo, 
conforme já chegamos até aqui em todas as votações. 

Votação, em globo...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, quero pedir verificação de quorum. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Ainda não votou. Tem que votar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Não 

se pode votar em globo uma matéria tão importante 
como essa, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mas já foi aprovado, Senador. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Essa matéria, nesse caso, me desculpe aqui, está 
encaminhada de forma errônea...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já aprovou. Nós podemos votar e depois se 
pede verificação.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Na 
medida em que votarmos em globo, certamente esta-
remos votando matéria que não gostaríamos de votar. 
É a questão que estou pontuando e certamente V. Exª 
tem que atender ao Plenário da Casa, porque está en-
caminhando errado, erroneamente, porque tem vários 
Senadores que não concordam até mesmo com Líde-
res, diante do quê? Votar a favor da venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios. Aqui a maioria quase absoluta 
é contrária. Vou deixar registrado que imagino que o 
encaminhamento da matéria está sendo votado errado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, não está sendo votado errado. Nós 
pedimos a votação de um requerimento assinado pelo 
Senador Walter Pinheiro e Senador Eduardo Braga 
para votar em globo. Foram derrotados os que vota-
ram que queriam o destaque. Então, agora tem que 
votar em globo.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, então, no mérito, vamos votar nominal. No 
mérito, vamos destacar e votar normalmente a matéria. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então primeiro tem que votar, depois o senhor 
pede para ser nominal.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Votação, em globo, dos requerimentos de 
destaque. 

Os Senadores que aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Rejeitados.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ve-

rificação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Agripino, Jarbas, Cyro, Flexa, Cris-
tovam e Amorim.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – É 
o suficiente, Presidente, regimentalmente.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Srª Presidenta, o Bloco de apoio à Base do Governo 
do Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “não”, 
que é o voto às emendas em globo. Votamos “não” às 
emendas.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidente, a Liderança do Governo solicita à Base...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esperem aí, esperem aí, esperem aí. Já tem 
uma confusão. Nós não estamos votando emenda, 
estamos votando a votação em globo dos destaques. 
Não é emenda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Srª Presidente, a Bancada do PSDB orienta o “sim”, 
Srª Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidente, só para deixar claro... Srª Presidente, 
só para deixar claro: nós estamos votando a solicita-
ção feita com apoiamento para votação nominal com 
relação ao requerimento que pede votação em globo. 
É isso que nós estamos fazendo?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nós estamos votando em globo os requerimentos 
de destaque. Requerimentos de destaque.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Então nós votamos “não” aos destaques. Portanto nós 
votamos contra e votamos “não” ao destaque. Esta é 
a recomendação da Base do Governo: votar “nNão”. 
Recomendo a todos os partidos da Base, portanto, 
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que as lideranças encaminhem “não” à aprovação do 
referido destaque.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, o PSOL encaminha o voto “Sim” aos 
destaques apresentados.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Para 
que o Brasil saiba que quem está votando contra os 
destaques está votando a favor da bebida alcoólica, a 
favor dessa violência.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Fora do microfone.) – O Partido Progressista vota 
“não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Partido Progressista vota “não”.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – Srª 
Presidente, o PSDB encaminha o voto “sim”.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nós que 
somos contra a bebida alcoólica encaminhamos “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas vota “sim”, Srª Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
O PRB vota “não”, ressalvando que somos contra a 
venda da bebida alcoólica.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Contra a bebida alcoólica, Presidente, o PSOL en-
caminha o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– O PMDB encaminha o voto “não”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – PMDB, voto “Não”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, PCdoB, voto contrário ao conjunto de 
requerimentos que foram propostos, porque se algum 
deles for aprovado a matéria volta à Câmara dos De-
putados, em prejuízo do nosso País.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Presidente, o PSC encaminha o voto “sim”.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidenta, o PSDB encaminha o voto “Sim”. É importante 
que a Nação saiba que quem votar “Não” estará acei-
tando o retrocesso de se permitir a venda de bebida 
alcoólica nos campos de futebol. A Nação está se do-
brando à vontade da FIFA. É importante que a Nação 
brasileira saiba disso. Vamos votar “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os Senadores que ainda se encontram na Casa 
venham votar, votação nominal.

(Procede–se à votação.)

A SRª PRESIDENTE (Marata Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Solicito aos Senadores que se encontram na 
Casa que venham votar, pois estamos em processo 
de votação nominal.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidente, peço a palavra para convidar as Srªs e 
os Srs. Senadores da base do Governo que estão na 
Casa a comparecer ao plenário, porque estamos em 
processo de votação nominal.

O nosso voto é “não”. Repito, portanto, que o en-
caminhamento da base do Governo é pelo voto “não”.

Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que se en-
contram na Casa que compareçam ao plenário, porque 
estamos em processo de votação nominal e o Governo 
encaminha a voto “Não” à referida matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marata Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Todos os Senadores presentes no plenário já 
votaram?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente, eu gostaria de dar a informação que re-
cebi de alguém que entende muito futebol no Brasil e 
acompanha as Copas, o ex–Presidente do Cruzeiro, 
o nosso Senador Zezé Perrella, de que, na Copa re-
alizada nos Estados Unidos, a bebida foi proibida, e 
a FIFA não chiou. Na Itália, foi proibida, e ela também 
não chiou. Agora, vejam a fragilidade das autoridades 
do Brasil: eles impõem e ainda dizem que vamos to-
mar um chute na bunda.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidenta, eu gostaria, mais uma vez, de concla-
mar as Srªs e os Senadores que ainda se encontram 
na Casa, comunicando que estamos em processo de 
votação nominal, e, mais uma vez, lembrando que a 
Base do Governo encaminha votação “Não” para o 
pedido de destaque dos requerimentos de destaque.

Portanto, os Srs. e Srª Senadores que se encon-
tram na Casa, as Srªs e os Srs. Senadores da Base 
do Governo, mais uma vez, estamos solicitando que 
venham ao plenário para votar “Não” ao referido pe-
dido de destaque.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela 
ordem.

Eu gostaria, nesta oportunidade, aguardando a 
conclusão da votação, de dizer que Mato Grosso, hoje, 
comemora 264 anos que foi desmembrado da Capita-
nia do Estado de São Paulo. Em 9 de maio de 1748, 
Mato Grosso tornou–se Estado.

Nesta oportunidade, quando comemoramos os 
seus 264 anos, quero cumprimentar o povo mato–
grossense, esta valorosa população, que é heterogê-
nea. Certamente, Mato Grosso, hoje, se destaca pela 
força, sobretudo, pela perseverança dos brasileiros 
que ali chegaram. Mato Grosso desmembrou–se da 
Capitania de São Paulo, que V. Exª muito bem repre-
senta, em 9 de maio de 1748. Portanto, hoje, a nos-
sa população está em festa e, certamente, nós, aqui, 
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tanto eu, como Blairo Maggi, como Pedro Taques, com 
certeza, compartilhamos desta alegria de todo o povo 
mato–grossense.

Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem re-

visão do orador.) – Srª Presidente, enquanto estamos 
aguardando a votação, eu gostaria aqui, também, de 
registrar, como já fez o Senador Jayme Campos, a data 
do aniversário de nosso Estado, que foi criado a partir 
de São Paulo. Hoje é uma data festiva no Estado de 
Mato Grosso, e quero aproveitar para cumprimentar a 
todos os mato–grossenses que lá vivem, que lá nas-
ceram e que, assim como eu, para lá foram.

Então, quero dar um aparte ao Senador Pedro 

Taques, para que ele possa cumprimentar o povo 

mato–grossense.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 

Srª Presidente, para lembrar o aniversário da criação 

da província de Mato Grosso, em 1748, e desejar fe-

licidades aos sul–mato–grossenses que, em 1979, 

deixaram o nosso Estado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Srª Presidente, vamos encerrar a votação.

(Procede–se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Resultado: SIM, 19; NÃO, 40.

Total: 59.
Rejeitados os requerimentos de destaque.
Votação do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 

2012, ressalvadas as emendas.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das cinco emendas de reda-

ção apresentadas pelos relatores.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam as 

emendas dos relatores permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovados.
Votação, em globo, das emendas de pareceres 

contrários.
Eu vou repetir...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Srª Presidenta, para, mais uma vez, encaminhar a 
votação, pela Liderança do Governo, desta feita para 
as emendas de redação e a emenda de Plenário, com 
parecer favorável. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, são as em globo.

Vou repetir o que estamos votando.
Votação em globo das emendas de pareceres con-

trários. É votação em globo. As outras já foram votadas.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Então, encaminhando que acompanhamos o pare-
cer contrário, em globo, das referidas emendas, Srª 
Presidenta.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Presidenta Marta, Senador Cássio, para registrar o 
voto “sim” na votação anterior, por gentileza.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Alguém mais quer encaminhar?

Os Senadores e as Senadoras que aprovam as 
emendas de parecer contrário permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Rejeitadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 477, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara n° 10, de 2012 (n° 2.330, de 2011, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara n° 10, de 2012 (n° 2.330, de 
2011, na Casa de origem), que dispõe sobre as medi-

das relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e 
à Copa do Mundo FIFA 2014, que serão realizadas no 
Brasil; e altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 
1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003, consolidan-
do as emendas de redação aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 477, DE 2012

Dispõe sobre as medidas relativas à Copa 
das Confederações FIFA 2013, à Copa do 
Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Ju-
ventude – 2013, que serão realizadas no Bra-
sil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e 
estabelece concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas rela-
tivas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e aos eventos relacionados, que 
serão realizados no Brasil.

Art. 2º Para os fins desta Lei, serão observadas 
as seguintes definições:

I – Fédération Internationale de Football Associa-
tion (FIFA): associação suíça de direito privado, entidade 
mundial que regula o esporte de futebol de associação, 
e suas subsidiárias não domiciliadas no Brasil;

II – Subsidiária FIFA no Brasil: pessoa jurídica de 
direito privado, domiciliada no Brasil, cujo capital social 
total pertence à FIFA;

III – Copa do Mundo FIFA 2014 – Comitê Organi-
zador Brasileiro Ltda. (COL): pessoa jurídica de direito 
privado, reconhecida pela FIFA, constituída sob as leis 
brasileiras com o objetivo de promover a Copa das 
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Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 
2014, bem como os eventos relacionados;

IV – Confederação Brasileira de Futebol (CBF): 
associação brasileira de direito privado, sendo a as-
sociação nacional de futebol no Brasil;

V – Competições: a Copa das Confederações 
FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014;

VI – Eventos: as Competições e as seguintes 
atividades relacionadas às Competições, oficialmente 
organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas 
pela FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, COL ou CBF:

a) os congressos da FIFA, cerimônias de abertura, 
encerramento, premiação e outras cerimônias, sorteio 
preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamen-
tos de mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, workshops 
e coletivas de imprensa;

c) atividades culturais, concertos, exibições, apre-
sentações, espetáculos ou outras expressões culturais, 
bem como os projetos Futebol pela Esperança (Football 
for Hope) ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de treino; e
e) outras atividades consideradas relevantes para 

a realização, organização, preparação, marketing, divul-
gação, promoção ou encerramento das Competições;

VII – Confederações FIFA: as seguintes confe-
derações:

a) Confederação Asiática de Futebol (Asian Foo-
tball Confederation – AFC);

b) Confederação Africana de Futebol (Confédé-
ration Africaine de Football – CAF);

c) Confederação de Futebol da América do Norte, 
Central e Caribe (Confederation of North, Central Ame-
rican and Caribbean Association Football – Concacaf);

d) Confederação Sul–Americana de Futebol (Con-
federación Sudamericana de Fútbol – Conmebol);

e) Confederação de Futebol da Oceania (Oceania 
Football Confederation – OFC); e

f) União das Associações Europeias de Futebol 
(Union des Associations Européennes de Football – 
UEFA);

VIII – Associações Estrangeiras Membros da 
FIFA: as associações nacionais de futebol de origem 
estrangeira, oficialmente afiliadas à FIFA, participantes 
ou não das Competições;

IX – Emissora Fonte da FIFA: pessoa jurídica 
licenciada ou autorizada, com base em relação con-
tratual, para produzir o sinal e o conteúdo audiovisual 
básicos ou complementares dos Eventos com o ob-
jetivo de distribuição no Brasil e no exterior para os 
detentores de direitos de mídia;

X – Prestadores de Serviços da FIFA: pessoas 
jurídicas licenciadas ou autorizadas, com base em 

relação contratual, para prestar serviços relacionados 
à organização e à produção dos Eventos, tais como:

a) coordenadores da FIFA na gestão de acomo-
dações, de serviços de transporte, de programação de 
operadores de turismo e dos estoques de Ingressos;

b) fornecedores da FIFA de serviços de hospita-
lidade e de soluções de tecnologia da informação; e

c) outros prestadores licenciados ou autorizados 
pela FIFA para a prestação de serviços ou fornecimen-
to de bens;

XI – Parceiros Comerciais da FIFA: pessoas jurídi-
cas licenciadas ou autorizadas com base em qualquer 
relação contratual, em relação aos Eventos, bem como 
os seus subcontratados, com atividades relacionadas 
aos Eventos, excluindo as entidades referidas nos in-
cisos III, IV e VII a X;

XII – Emissoras: pessoas jurídicas licenciadas ou 
autorizadas com base em relação contratual, seja pela 
FIFA, seja por nomeada ou licenciada pela FIFA, que 
adquiram o direito de realizar emissões ou transmis-
sões, por qualquer meio de comunicação, do sinal e 
do conteúdo audiovisual básicos ou complementares 
de qualquer Evento, consideradas Parceiros Comer-
ciais da FIFA;

XIII – Agência de Direitos de Transmissão: pes-
soa jurídica licenciada ou autorizada com base em 
relação contratual, seja pela FIFA, seja por nomeada 
ou autorizada pela FIFA, para prestar serviços de re-
presentação de vendas e nomeação de Emissoras, 
considerada Prestadora de Serviços da FIFA;

XIV – Locais Oficiais de Competição: locais ofi-
cialmente relacionados às Competições, tais como 
estádios, centros de treinamento, centros de mídia, 
centros de credenciamento, áreas de estacionamento, 
áreas para a transmissão de Partidas, áreas oficial-
mente designadas para atividades de lazer destina-
das aos fãs, localizados ou não nas cidades que irão 
sediar as Competições, bem como qualquer local no 
qual o acesso seja restrito aos portadores de creden-
ciais emitidas pela FIFA ou de Ingressos;

XV – Partida: jogo de futebol realizado como par-
te das Competições;

XVI – Períodos de Competição: espaço de tem-
po compreendido entre o 20° (vigésimo) dia anterior 
à realização da primeira Partida e o 5º (quinto) dia 
após a realização da última Partida de cada uma das 
Competições;

XVII – Representantes de Imprensa: pessoas na-
turais autorizadas pela FIFA, que recebam credenciais 
oficiais de imprensa relacionadas aos Eventos, cuja 
relação será divulgada com antecedência, observados 
os critérios previamente estabelecidos nos termos do 
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§ 1° do art. 13, podendo tal relação ser alterada com 
base nos mesmos critérios;

XVIII – Símbolos Oficiais: sinais visivelmente dis-
tintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, 
lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade 
da FIFA; e

XIX – Ingressos: documentos ou produtos emitidos 
pela FIFA que possibilitam o ingresso em um Evento, 
inclusive pacotes de hospitalidade e similares.

Parágrafo único. A Emissora Fonte, os Presta-
dores de Serviços e os Parceiros Comerciais da FIFA 
referidos nos incisos IX, X e XI poderão ser autorizados 
ou licenciados diretamente pela FIFA ou por meio de 
uma de suas autorizadas ou licenciadas.

CAPÍTULO II 
Da Proteção e Exploração de Direitos Comerciais

Seção I 
Da Proteção Especial aos Direitos de Proprieda-

de Industrial Relacionados aos Eventos

Art. 3° O Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) promoverá a anotação em seus cadastros do 
alto renome das marcas que consistam nos seguintes 
Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA, nos termos 
e para os fins da proteção especial de que trata o art. 
125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:

I – emblema FIFA;
II – emblemas da Copa das Confederações FIFA 

2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;
III – mascotes oficiais da Copa das Confedera-

ções FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014; e
IV – outros Símbolos Oficiais de titularidade da 

FIFA, indicados pela referida entidade em lista a ser 
protocolada no INPI, que poderá ser atualizada a qual-
quer tempo.

Parágrafo único. Não se aplica à proteção pre-
vista neste artigo a vedação de que trata o inciso XIII 
do art. 124 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 4° O INPI promoverá a anotação em seus ca-
dastros das marcas notoriamente conhecidas de 
titularidade da FIFA, nos termos e para os fins da 
proteção especial de que trata o art. 126 da Lei n° 
9.279, de 14 de maio de 1996, conforme lista for-

necida e atualizada pela FIFA.

Parágrafo único. Não se aplica à proteção pre-
vista neste artigo a vedação de que trata o inciso XIII 
do art. 124 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 5° As anotações do alto renome e das mar-
cas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA 
produzirão efeitos até 31 de dezembro de 2014, sem 
prejuízo das anotações realizadas antes da publica-
ção desta Lei.

§ 1° Durante o período mencionado no caput, 
observado o disposto nos arts. 7° e 8°:

I – o INPI não requererá à FIFA a comprovação 
da condição de alto renome de suas marcas ou da 
caracterização de suas marcas como notoriamente 
conhecidas; e

II – as anotações de alto renome e das marcas 
notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA serão 
automaticamente excluídas do Sistema de Marcas do 
INPI apenas no caso da renúncia total referida no art. 
142 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 2° A concessão e a manutenção das proteções 
especiais das marcas de alto renome e das marcas 
notoriamente conhecidas deverão observar as leis e 
regulamentos aplicáveis no Brasil após o término do 
prazo estabelecido no caput.

Art. 6° O INPI deverá dar ciência das marcas de 
alto renome ou das marcas notoriamente conhecidas 
de titularidade da FIFA ao Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), para fins de re-
jeição, de oficio, de registros de domínio que empre-
guem expressões ou termos idênticos às marcas da 
FIFA ou similares.

Art. 7° O INPI adotará regime especial para os 
procedimentos relativos a pedidos de registro de mar-
ca apresentados pela FIFA ou relacionados à FIFA até 
31 de dezembro de 2014.

§ 1° A publicação dos pedidos de registro de mar-
ca a que se refere este artigo deverá ocorrer em até 
60 (sessenta) dias contados da data da apresentação 
de cada pedido, ressalvados aqueles cujo prazo para 
publicação tenha sido suspenso por conta de exigên-
cia formal preliminar prevista nos arts. 156 e 157 da 
Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 2° Durante o período previsto no caput, o INPI 
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação referida no § 1°, de ofício ou a pedido da FIFA, 
indeferir qualquer pedido de registro de marca apre-
sentado por terceiros que seja flagrante reprodução ou 
imitação, no todo ou em parte, dos Símbolos Oficiais, 
ou que possa causar evidente confusão ou associação 
não autorizada com a FIFA ou com os Símbolos Oficiais.

§ 3° As contestações aos pedidos de registro de 
marca a que se refere o caput devem ser apresentadas 
em até 60 (sessenta) dias da publicação.

§ 4° O requerente deverá ser notificado da con-
testação e poderá apresentar sua defesa em até 30 
(trinta) dias.

§ 5° No curso do processo de exame, o INPI po-
derá fazer, uma única vez, exigências a serem cum-
pridas em até 10 (dez) dias, durante os quais o prazo 
do exame ficará suspenso.
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§ 6° Após o prazo para contestação ou defesa, 
o INPI decidirá no prazo de 30 (trinta) dias e publica-
rá a decisão em até 30 (trinta) dias após a prolação.

Art. 8° Da decisão de indeferimento dos pedidos 
de que trata o art. 7° caberá recurso ao Presidente do 
INPI, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
de sua publicação.

§ 1° As partes interessadas serão notificadas para 
apresentar suas contrarrazões ao recurso no prazo de 
15 (quinze) dias.

§ 2° O Presidente do INPI decidirá o recurso em 
até 20 (vinte) dias contados do término do prazo re-
ferido no § 1°.

§ 3° O disposto no § 5° do art. 7° aplica–se à fase 
recursal de que trata este artigo.

Art. 9° O disposto nos arts. 7° e 8° aplica–se tam-
bém aos pedidos de registro de marca apresentados:

I – pela FIFA, pendentes de exame no INPI; e
II – por terceiros, até 31 de dezembro de 2014, 

que possam causar confusão com a FIFA ou associa-
ção não autorizada com a entidade, com os Símbolos 
Oficiais ou com os Eventos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica a terceiros que estejam de alguma forma rela-
cionados aos Eventos e que não sejam a FIFA, Sub-
sidiárias FIFA no Brasil, COL ou CBF.

Art. 10. A FIFA ficará dispensada do pagamento 
de eventuais retribuições referentes a todos os procedi-
mentos no âmbito do INPI até 31 de dezembro de 2014.

Seção II 
Das Áreas de Restrição Comercial e Vias de 

Acesso

Art. 11. A União colaborará com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios que sediarão os Even-
tos e com as demais autoridades competentes para 
assegurar à FIFA e às pessoas por ela indicadas a 
autorização para, com exclusividade, divulgar suas 
marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar 
propaganda de produtos e serviços, bem como outras 
atividades promocionais ou de comércio de rua, nos 
Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações 
e principais vias de acesso.

§ 1° Os limites das áreas de exclusividade re-
lacionadas aos Locais Oficiais de Competição serão 
tempestivamente estabelecidos pela autoridade com-
petente, considerados os requerimentos da FIFA ou 
de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos 
desta Lei e observado o perímetro máximo de 2 km 
(dois quilômetros) ao redor dos referidos Locais Ofi-
ciais de Competição.

§ 2° A delimitação das áreas de exclusividade 
relacionadas aos Locais Oficiais de Competição não 

prejudicará as atividades dos estabelecimentos regu-
larmente em funcionamento, desde que sem qualquer 
forma de associação aos Eventos e observado o dis-
posto no art. 170 da Constituição Federal.

Seção III 
Da Captação de Imagens ou Sons, Radiodifusão 

e Acesso aos Locais Oficiais de Competição

Art. 12. A FIFA é a titular exclusiva de todos os 
direitos relacionados às imagens, aos sons e às outras 
formas de expressão dos Eventos, incluindo os de ex-
plorar, negociar, autorizar e proibir suas transmissões 
ou retransmissões.

Art. 13. O credenciamento para acesso aos Lo-
cais Oficiais de Competição durante os Períodos de 
Competição ou por ocasião dos Eventos, inclusive em 
relação aos Representantes de Imprensa, será reali-
zado exclusivamente pela FIFA, conforme termos e 
condições por ela estabelecidos.

§ 1° Até 180 (cento e oitenta) dias antes do iní-
cio das Competições, a FIFA deverá divulgar manual 
com os critérios de credenciamento de que trata o 
caput, respeitados os princípios da publicidade e da 
impessoalidade.

§ 2° As credenciais conferem apenas o acesso 
aos Locais Oficiais de Competição e aos Eventos, não 
implicando o direito de captar, por qualquer meio, ima-
gens ou sons dos Eventos.

Art. 14. A autorização para captar imagens ou 
sons de qualquer Evento ou das Partidas será exclu-
sivamente concedida pela FIFA, inclusive em relação 
aos Representantes de Imprensa.

Art. 15. A transmissão, a retransmissão ou a exi-
bição, por qualquer meio de comunicação, de imagens 
ou sons dos Eventos somente poderão ser feitas me-
diante prévia e expressa autorização da FIFA. 

§ 1° Sem prejuízo da exclusividade prevista no 
art. 12, a FIFA é obrigada a disponibilizar flagrantes 
de imagens dos Eventos aos veículos de comunica-
ção interessados em sua retransmissão, em definição 
padrão (SDTV) ou em alta–definição (HDTV), a crité-
rio do veículo interessado, observadas as seguintes 
condições cumulativas:

I – que o Evento seja uma Partida, cerimônia de 
abertura das Competições, cerimônia de encerramen-
to das Competições ou sorteio preliminar ou final de 
cada uma das Competições;

II – que a retransmissão se destine à inclusão 
em noticiário, sempre com finalidade informativa, sen-
do proibida a associação dos flagrantes de imagens a 
qualquer forma de patrocínio, promoção, publicidade 
ou atividade de marketing;
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III – que a duração da exibição dos flagrantes 
observe os limites de tempo de 30 (trinta) segundos 
para qualquer Evento que seja realizado de forma pú-
blica e cujo acesso seja controlado pela FIFA, exceto 
as Partidas, para as quais prevalecerá o limite de 3% 
(três por cento) do tempo da Partida;

IV – que os veículos de comunicação interessa-
dos comuniquem a intenção de ter acesso ao conteúdo 
dos flagrantes de imagens dos Eventos, por escrito, 
até 72 (setenta e duas) horas antes do Evento, à FIFA 
ou a pessoa por ela indicada; e

V – que a retransmissão ocorra somente na pro-
gramação dos canais distribuídos exclusivamente no 
território nacional.

§ 2° Para os fins do disposto no § 1°, a FIFA ou 
pessoa por ela indicada deverá preparar e disponibi-
lizar aos veículos de comunicação interessados, no 
mínimo, 6 (seis) minutos dos principais momentos do 
Evento, em definição padrão (SDTV) ou em alta–de-
finição (HDTV), a critério do veículo interessado, logo 
após a edição das imagens e dos sons e em prazo não 
superior a 2 (duas) horas após o fim do Evento, sendo 
que deste conteúdo o interessado deverá selecionar 
trechos dentro dos limites dispostos neste artigo.

§ 3° No caso das redes de programação básica 
de televisão, o conteúdo a que se refere o § 2° será 
disponibilizado à emissora geradora de sinal nacional 
de televisão e poderá ser por ela distribuído para as 
emissoras que veiculem sua programação, as quais:

I – serão obrigadas ao cumprimento dos termos 
e condições dispostos neste artigo; e

II – somente poderão utilizar, em sua programa-
ção local, a parcela a que se refere o inciso III do § 1°, 
selecionada pela emissora geradora de sinal nacional.

§ 4° O material selecionado para exibição nos 
termos do § 2° deverá ser utilizado apenas pelo veículo 
de comunicação solicitante e não poderá ser utilizado 
fora do território nacional brasileiro.

§ 5° Os veículos de comunicação solicitantes não 
poderão, em momento algum:

I – organizar, aprovar, realizar ou patrocinar qual-
quer atividade promocional, publicitária ou de marke-
ting associada às imagens ou aos sons contidos no 
conteúdo disponibilizado nos termos do § 2°; e

II – explorar comercialmente o conteúdo disponi-
bilizado nos termos do § 2°, inclusive em programas de 
entretenimento, documentários, sítios da rede mundial 
de computadores ou qualquer outra forma de veicula-
ção de conteúdo.

Seção IV 
Das Sanções Civis

Art. 16. Observadas as disposições da Lei n° 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), é 
obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes 
e qualquer proveito obtido aquele que praticar, sem 
autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, 
entre outras, as seguintes condutas:

I – atividades de publicidade, inclusive oferta de 
provas de comida ou bebida, distribuição de produtos 
de marca, panfletos ou outros materiais promocionais 
ou ainda atividades similares de cunho publicitário nos 
Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias 
de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em 
lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles;

II – publicidade ostensiva em veículos automoto-
res, estacionados ou circulando pelos Locais Oficiais 
de Competição, em suas principais vias de acesso, 
nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lugares que 
sejam claramente visíveis a partir daqueles;

III – publicidade aérea ou náutica, inclusive por 
meio do uso de balões, aeronaves ou embarcações, 
nos Locais Oficiais de Competição, em suas princi-
pais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 
11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a 
partir daqueles;

IV – exibição pública das Partidas por qualquer 
meio de comunicação em local público ou privado de 
acesso público, associada à promoção comercial de 
produto, marca ou serviço ou em que seja cobrado 
Ingresso;

V – venda, oferecimento, transporte, ocultação, 
exposição à venda, negociação, desvio ou transferên-
cia de Ingressos, convites ou qualquer outro tipo de 
autorização ou credencial para os Eventos de forma 
onerosa, com a intenção de obter vantagens para si 
ou para outrem; e

VI – uso de Ingressos, convites ou qualquer ou-
tro tipo de autorização ou credencial para os Eventos 
para fins de publicidade, venda ou promoção, como 
benefício, brinde, prêmio de concursos, competições 
ou promoções, como parte de pacote de viagem ou 
hospedagem, ou a sua disponibilização ou o seu anún-
cio para esses propósitos.

§ 1° O valor da indenização prevista neste arti-
go será calculado de maneira a englobar quaisquer 
danos sofridos pela parte prejudicada, incluindo os 
lucros cessantes e qualquer proveito obtido pelo au-
tor da infração.

§ 2° Serão solidariamente responsáveis pela re-
paração dos danos referidos no caput todos aqueles 
que realizarem, organizarem, autorizarem, aprovarem 
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ou patrocinarem a exibição pública a que se refere o 
inciso IV.

Art. 17. Caso não seja possível estabelecer o valor 
dos danos, lucros cessantes ou vantagem ilegalmente 
obtida, a indenização decorrente dos atos ilícitos pre-
vistos no art. 16 corresponderá ao valor que o autor da 
infração teria pago ao titular do direito violado para que 
lhe fosse permitido explorá–lo regularmente, toman-
do–se por base os parâmetros contratuais geralmente 
usados pelo titular do direito violado.

Art. 18. Os produtos apreendidos por violação 
ao disposto nesta Lei serão destruídos ou doados a 
entidades e organizações de assistência social, res-
peitado o devido processo legal e ouvida a FIFA, após 
a descaracterização dos produtos pela remoção dos 
Símbolos Oficiais, quando possível.

CAPÍTULO III 
Dos Vistos de Entrada e das 

 Permissões de Trabalho

Art. 19. Deverão ser concedidos, sem qualquer 
restrição quanto à nacionalidade, raça ou credo, vis-
tos de entrada, aplicando–se, subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n° 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, para:

I – todos os membros da delegação da FIFA, 
inclusive:

a) membros de comitê da FIFA;
b) equipe da FIFA ou das pessoas jurídicas, do-

miciliadas ou não no Brasil, de cujo capital total e vo-
tante a FIFA detenha ao menos 99% (noventa e nove 
por cento);

c) convidados da FIFA; e
d) qualquer outro indivíduo indicado pela FIFA 

como membro da delegação da FIFA;
II – funcionários das Confederações FIFA;
III – funcionários das Associações Estrangeiras 

Membros da FIFA;
IV – árbitros e demais profissionais designados 

para trabalhar durante os Eventos;
V – membros das seleções participantes em 

qualquer das Competições, incluindo os médicos das 
seleções e demais membros da delegação;

VI – equipe dos Parceiros Comerciais da FIFA;
VII – equipe da Emissora Fonte da FIFA, das 

Emissoras e das Agências de Direitos de Transmissão;
VIII – equipe dos Prestadores de Serviços da FIFA;
IX – clientes de serviços comerciais de hospita-

lidade da FIFA;
X – Representantes de Imprensa; e
XI – espectadores que possuam Ingressos ou 

confirmação de aquisição de Ingressos válidos para 
qualquer Evento e todos os indivíduos que demonstrem 

seu envolvimento oficial com os Eventos, contanto que 
evidenciem de maneira razoável que sua entrada no 
País possui alguma relação com qualquer atividade 
relacionada aos Eventos.

§ 1° O prazo de validade dos vistos de entrada 
concedidos com fundamento nos incisos I a XI encer-
ra–se no dia 31 de dezembro de 2014.

§ 2° O prazo de estada dos portadores dos vistos 
concedidos com fundamento nos incisos I a X poderá 
ser fixado, a critério da autoridade competente, até o 
dia 31 de dezembro de 2014.

§ 3° O prazo de estada dos portadores dos vistos 
concedidos com fundamento no inciso XI será de até 
90 (noventa) dias, improrrogáveis.

§ 4° Considera–se documentação suficiente para 
obtenção do visto de entrada ou para o ingresso no 
território nacional o passaporte válido ou documento 
de viagem equivalente, em conjunto com qualquer 
instrumento que demonstre a vinculação de seu titular 
com os Eventos.

§ 5° O disposto neste artigo não constituirá im-
pedimento à denegação de visto e ao impedimento à 
entrada, nas hipóteses previstas nos arts. 7° e 26 da 
Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980.

§ 6° A concessão de vistos de entrada a que se 
refere este artigo e para os efeitos desta Lei, quando 
concedidos no exterior, pelas Missões diplomáticas, 
Repartições consulares de carreira, Vice–Consulares 
e, quando autorizados pela Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, pelos Consulados honorários terá 
caráter prioritário na sua emissão.

§ 7° Os vistos de entrada concedidos com fun-
damento no inciso XI deverão ser emitidos mediante 
meio eletrônico, na forma disciplinada pelo Poder Exe-
cutivo, se na época houver disponibilidade da tecno-
logia adequada.

Art. 20. Serão emitidas as permissões de traba-
lho, caso exigíveis, para as pessoas mencionadas nos 
incisos I a X do art. 19, desde que comprovado, por 
documento expedido pela FIFA ou por terceiro por ela 
indicado, que a entrada no País se destina ao desem-
penho de atividades relacionadas aos Eventos.

§ 1° Em qualquer caso, o prazo de validade da 
permissão de trabalho não excederá o prazo de vali-
dade do respectivo visto de entrada.

§ 2° Para os fins desta Lei, poderão ser estabe-
lecidos procedimentos específicos para concessão de 
permissões de trabalho.

Art. 21. Os vistos e permissões de que tratam os 
arts. 19 e 20 serão emitidos em caráter prioritário, sem 
qualquer custo, e os requerimentos serão concentrados 
em um único órgão da administração pública federal.
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CAPÍTULO IV 
Da Responsabilidade Civil

Art. 22. A União responderá pelos danos que cau-
sar, por ação ou omissão, à FIFA, seus representantes 
legais, empregados ou consultores, na forma do § 6° 
do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 23. A União assumirá os efeitos da responsa-
bilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, 
empregados ou consultores por todo e qualquer dano 
resultante ou que tenha surgido em função de qualquer 
incidente ou acidente de segurança relacionado aos 
Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a 
vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.

Parágrafo único. A União ficará sub–rogada em 
todos os direitos decorrentes dos pagamentos efetu-
ados contra aqueles que, por ato ou omissão, tenham 
causado os danos ou tenham para eles concorrido, 
devendo o beneficiário fornecer os meios necessários 
ao exercício desses direitos.

Art. 24. A União poderá constituir garantias ou 
contratar seguro privado, ainda que internacional, em 
uma ou mais apólices, para a cobertura de riscos re-
lacionados aos Eventos.

CAPÍTULO V 
Da Venda de Ingressos

Art. 25. O preço dos Ingressos será determina-
do pela FIFA.

Art. 26. A FIFA fixará os preços dos Ingressos 
para cada partida das Competições, obedecidas as 
seguintes regras:

I – os Ingressos serão personalizados com a iden-
tificação do comprador e classificados em 4 (quatro) 
categorias, numeradas de 1 a 4;

II – Ingressos das 4 (quatro) categorias serão 
vendidos para todas as partidas das Competições; e

III – os preços serão fixados para cada catego-
ria em ordem decrescente, sendo o mais elevado o 
da categoria 1.

§ 1° Do total de Ingressos colocados à venda 
para as Partidas:

I – a FIFA colocará à disposição, para as Partidas 
da Copa do Mundo FIFA 2014, no decurso das diver-
sas fases de venda, ao menos, 300.000 (trezentos mil) 
Ingressos para a categoria 4;

II – a FIFA colocará à disposição, para as partidas 
da Copa das Confederações FIFA 2013, no decurso 
das diversas fases de venda, ao menos, 50.000 (cin-
quenta mil) Ingressos da categoria 4.

§ 2° A quantidade mínima de Ingressos da ca-
tegoria 4, mencionada nos incisos I e H do § 1° deste 
artigo, será oferecida pela FIFA, por meio de um ou 
mais sorteios públicos, a pessoas naturais residentes 

no País, com prioridade para as pessoas listadas no 
§ 5° deste artigo, sendo que tal prioridade não será 
aplicável:

I – às vendas de Ingressos da categoria 4 reali-
zadas por quaisquer meios que não sejam mediante 
sorteios;

II – aos Ingressos da categoria 4 oferecidos à ven-
da pela FIFA, uma vez ofertada a quantidade mínima 
de Ingressos referidos no inciso I do § 1° deste artigo.

§ 3° Será garantida, no mínimo, a venda de 10% 
(dez por cento) do total de Ingressos de cada partida 
para a categoria 4 em que participe a Seleção Brasi-
leira de Futebol, dentro de prazo razoável que evite 
filas ou constrangimento.

§ 4° Os sorteios públicos referidos no § 2° serão 
acompanhados por órgão federal competente, respeita-
dos os princípios da publicidade e da impessoalidade.

§ 5° Em todas as fases de venda, os Ingressos 
da categoria 4 serão vendidos com desconto de 50% 
(cinquenta por cento) para as pessoas naturais resi-
dentes no País abaixo relacionadas:

I – estudantes;
II – pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos; e
III – participantes de programa federal de trans-

ferência de renda.
§ 6° Os procedimentos e mecanismos que per-

mitam a destinação para qualquer pessoa, desde que 
residente no País, dos Ingressos da categoria 4 que 
não tenham sido solicitados por aquelas mencionadas 
no § 5° deste artigo, sem o desconto ali referido, serão 
de responsabilidade da FIFA.

§ 7° Os entes federados e a FIFA poderão ce-
lebrar acordos para viabilizar o acesso e a venda de 
Ingressos em locais de boa visibilidade para as pes-
soas com deficiência e seus acompanhantes, sendo 
assegurado, na forma do regulamento, pelo menos, 
1% (um por cento) do número de Ingressos ofertados, 
excetuados os acompanhantes, observada a existên-
cia de instalações adequadas e específicas nos Locais 
Oficiais de Competição.

§ 8° O disposto no § 7° deste artigo efetivar–se–á 
mediante o estabelecimento pela entidade organizado-
ra de período específico para a solicitação de compra, 
inclusive por meio eletrônico.

§ 9° As disposições constantes da legislação es-
tadual e municipal referentes a descontos, gratuidades 
ou outras preferências, aplicáveis aos Ingressos ou ou-
tros tipos de entradas para atividades esportivas, artís-
ticas, culturais e de lazer, não se aplicam aos Eventos, 
excetuando–se o disposto no § 10 deste artigo.

§ 10. Os descontos previstos na Lei n° 10.741, de 
1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), aplicam–
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se à aquisição de Ingressos em todas as categorias, 
respeitado o disposto no § 5° deste artigo.

§ 11. A comprovação da condição de estudante, 
para efeito da compra dos Ingressos de que trata o 
inciso I do § 5° deste artigo é obrigatória e dar–se–á 
mediante a apresentação da Carteira de Identificação 
Estudantil, conforme modelo único nacionalmente pa-
dronizado pelas entidades nacionais estudantis, com 
Certificação Digital, nos termos do regulamento, ex-
pedida exclusivamente pela Associação Nacional de 
Pós–Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos 
Estudantes (UNE), pelos Diretórios Centrais dos Es-
tudantes (DCEs) das instituições de ensino superior, 
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES) e pelas uniões estaduais e municipais de es-
tudantes universitários ou secundaristas.

§ 12. Os Ingressos para proprietários ou possui-
dores de armas de fogo que aderirem à campanha 
referida no inciso I do art. 29 e para indígenas serão 
objeto de acordo entre o poder público e a FIFA.

Art. 27. Os critérios para cancelamento, devolução 
e reembolso de Ingressos, assim como para alocação, 
realocação, marcação, remarcação e cancelamento 
de assentos nos locais dos Eventos serão definidos 
pela FIFA, a qual poderá inclusive dispor sobre a pos-
sibilidade:

I – de modificar datas, horários ou locais dos 
Eventos, desde que seja concedido o direito ao reem-
bolso do valor do Ingresso ou o direito de comparecer 
ao Evento remarcado;

II – da venda de Ingresso de forma avulsa, da 
venda em conjunto com pacotes turísticos ou de hos-
pitalidade; e

III – de estabelecimento de cláusula penal no 
caso de desistência da aquisição do Ingresso após a 
confirmação de que o pedido de Ingresso foi aceito ou 
após o pagamento do valor do Ingresso, independen-
temente da forma ou do local da submissão do pedido 
ou da aquisição do Ingresso.

CAPÍTULO VI 
Das Condições De Acesso e Permanência nos 

Locais Oficiais de Competição

Art. 28. São condições para o acesso e perma-
nência de qualquer pessoa nos Locais Oficiais de 
Competição, entre outras:

I – estar na posse de Ingresso ou documento de 
credenciamento, devidamente emitido pela FIFA ou 
pessoa ou entidade por ela indicada;

II – não portar objeto que possibilite a prática de 
atos de violência;

III – consentir na revista pessoal de prevenção 
e segurança;

IV – não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, 
símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, 
de caráter racista, xenófobo ou que estimulem outras 
formas de discriminação;

V – não entoar xingamentos ou cânticos discri-
minatórios, racistas ou xenófobos;

VI – não arremessar objetos, de qualquer natu-
reza, no interior do recinto esportivo;

VII – não portar ou utilizar fogos de artifício ou 
quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores 
de efeitos análogos, inclusive instrumentos dotados de 
raios laser ou semelhantes, ou que os possam emitir, 
exceto equipe autorizada pela FIFA, pessoa ou enti-
dade por ela indicada para fins artísticos;

VIII – não incitar e não praticar atos de violência, 
qualquer que seja a sua natureza;

IX – não invadir e não incitar a invasão, de qual-
quer forma, da área restrita aos competidores, Re-
presentantes de Imprensa, autoridades ou equipes 
técnicas; e

X – não utilizar bandeiras, inclusive com mastro 
de bambu ou similares, para outros fins que não o da 
manifestação festiva e amigável.

§ 1° É ressalvado o direito constitucional ao livre 
exercício de manifestação e à plena liberdade de ex-
pressão em defesa da dignidade da pessoa humana.

§ 2° O não cumprimento de condição estabelecida 
neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso da 
pessoa no Local Oficial de Competição ou o seu afas-
tamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras 
sanções administrativas, civis ou penais.

CAPÍTULO VII 
Das Campanhas Sociais nas Competições

Art. 29. O poder público poderá adotar providên-
cias visando à celebração de acordos com a FIFA, 
com vistas à:

I – divulgação, nos Eventos:
a) de campanha com o tema social “Por um mundo 

sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo”;
b) de campanha pelo trabalho decente; e
c) dos pontos turísticos brasileiros;
II – efetivação de aplicação voluntária pela refe-

rida entidade de recursos oriundos dos Eventos, para:
a) a construção de centros de treinamento de 

atletas de futebol, conforme os requisitos determina-
dos na alínea “d” do inciso II do § 2° do art. 29 da Lei 
n° 9.615, de 24 de março de 1998;

b) o incentivo para a prática esportiva das pes-
soas com deficiência; e

c) o apoio às pesquisas específicas de tratamento 
das doenças raras;
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III – divulgação da importância do combate ao 
racismo no futebol e da promoção da igualdade racial 
nos empregos gerados pela Copa do Mundo.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Penais

 Utilização indevida de Símbolos Oficiais
Art. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar 

indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de titula-
ridade da FIFA:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano ou multa.

Art. 31. Importar, exportar, vender, distribuir, ofe-
recer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque 
Símbolos Oficiais ou produtos resultantes da reprodu-
ção, imitação, falsificação ou modificação não autori-
zadas de Símbolos Oficiais para fins comerciais ou 
de publicidade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses ou 
multa.

Marketing de Emboscada por Associação
Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, 

com o fim de alcançar vantagem econômica ou publi-
citária, por meio de associação direta ou indireta com 
os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da 
FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo tercei-
ros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços 
são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, 
sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indica-
da, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer 
espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações 
de publicidade ou atividade comerciais, com o intuito 
de obter vantagem econômica.

Marketing de Emboscada por Intrusão
Art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimen-

tos, produtos, serviços ou praticar atividade promocio-
nal, não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela 
indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública 
nos locais da ocorrência dos Eventos, com o fim de 
obter vantagem econômica ou publicitária:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano ou multa.

Art. 34. Nos crimes previstos neste Capítulo, so-
mente se procede mediante representação da FIFA.

Art. 35. Na fixação da pena de multa prevista neste 
Capítulo e nos arts. 41–B a 41–G da Lei n° 10.671, de 
15 de maio de 2003, quando os delitos forem relacio-
nados às Competições, o limite a que se refere o § 1° 
do art. 49 do Decreto–Lei n° 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), pode ser acrescido ou redu-

zido em até 10 (dez) vezes, de acordo com as condi-
ções financeiras do autor da infração e da vantagem 
indevidamente auferida.

Art. 36. Os tipos penais previstos neste Capítu-
lo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014.

CAPÍTULO IX 
Disposições Permanentes

Art. 37. É concedido aos jogadores, titulares ou 
reservas das seleções brasileiras campeãs das co-
pas mundiais masculinas da FIFA nos anos de 1958, 
1962 e 1970:

I – prêmio em dinheiro; e
II – auxílio especial mensal para jogadores sem 

recursos ou com recursos limitados.
Art. 38. O prêmio será pago, uma única vez, no 

valor fixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao jogador.
Art. 39. Na ocorrência de óbito do jogador, os 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará 
judicial expedido a requerimento dos interessados, in-
dependentemente de inventário ou arrolamento, poder–
se–ão habilitar para receber os valores proporcionais 
a sua cota–parte.

Art. 40. Compete ao Ministério do Esporte pro-
ceder ao pagamento do prêmio.

Art. 41. O prêmio de que trata esta Lei não é su-
jeito ao pagamento de Imposto de Renda ou contri-
buição previdenciária.

Art. 42. O auxílio especial mensal será pago para 
completar a renda mensal do beneficiário até que seja 
atingido o valor máximo do salário de beneficio do Re-
gime Geral de Previdência Social.

Parágrafo Único. Para fins do disposto no caput, 
considera–se renda mensal 1/12 (um doze avos) do 
valor total de rendimentos tributáveis, sujeitos a tribu-
tação exclusiva ou definitiva, não tributáveis e isentos 
informados na respectiva Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Art. 43. O auxilio especial mensal também será 
pago à esposa ou companheira e aos filhos menores 
de 21 (vinte um) anos ou inválidos do beneficiário fa-
lecido, desde que a invalidez seja anterior à data em 
que completaram 21 (vinte um) anos.

§ 1° Havendo mais de um beneficiário, o valor 
limite de auxilio per capita será o constante do art. 42 
desta Lei, dividido pelo número de beneficiários, efe-
tivos, ou apenas potenciais devido à renda, conside-
rando–se a renda do núcleo familiar para cumprimento 
do limite de que trata o citado artigo.

§ 2° Não será revertida aos demais a parte do 
dependente cujo direito ao auxílio cessar.
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Art. 44. Compete ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) administrar os requerimentos e os pa-
gamentos do auxílio especial mensal.

Parágrafo único. Compete ao Ministério do Es-
porte informar ao INSS a relação de jogadores de que 
trata o art. 37 desta Lei.

Art. 45. O pagamento do auxílio especial mensal 
retroagirá à data em que, atendidos os requisitos, tenha 
sido protocolado requerimento no INSS.

Art. 46. O auxílio especial mensal sujeita–se à 
incidência de Imposto sobre a Renda, nos termos da 
legislação específica, mas não é sujeito ao pagamento 
de contribuição previdenciária.

Art. 47. As despesas decorrentes desta Lei cor-
rerão à conta do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. O custeio dos beneficios defini-
dos no art. 37 desta Lei e das respectivas despesas 
constarão de programação orçamentária específica 
do Ministério do Esporte, no tocante ao prêmio, e do 
Ministério da Previdência Social, no tocante ao auxílio 
especial mensal.

Art. 48. O art. 9° da Lei n° 6.815, de 19 de agos-
to de 1980, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 1° a 5°:

“Art. 9°  ..................................................
 .......................................................................

§ 1° O visto poderá ser obtido no país de origem 
do estrangeiro, perante as Missões diplomáticas, Re-
partições consulares de carreira, Vice–Consulados e, 
quando autorizados pela Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, pelos Consulados honorários, ou 
por meio eletrônico, para fins de captação de turistas.

§ 2° Para a obtenção de visto por meio eletrônico, 
o estrangeiro deverá:

I – preencher e enviar, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias da data do seu embarque para 
o Brasil, formulário eletrônico de solicitação, disponível 
no sítio do órgão competente;

II – apresentar, por meio eletrônico, os documen-
tos solicitados para comprovar o que tiver sido decla-
rado no requerimento;

III – pagar os emolumentos e taxas respectivos;
IV – seguir o rito procedimental previsto no regu-

lamento desta Lei.
§ 3° O resultado da solicitação de visto por meio 

eletrônico deverá ser comunicado ao solicitante, em 
prazo com caráter prioritário, contado da data do envio 
da solicitação, respeitado o horário oficial brasileiro, 
conforme dispuser o regulamento desta Lei.

§ 4° Em caso de necessitar viajar com urgência 
para o Brasil, o estrangeiro poderá requerer o visto nos 
termos do regulamento desta Lei.

§ 5° O valor do visto solicitado por meio eletrônico 
não poderá ser superior ao cobrado nas representa-
ções diplomáticas.” (NR)

Art. 49. A Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 9°–A e 
9°–B:

“Art. 9°–A. O estrangeiro que fornecer informações 
falsas ou descumprir as regras previstas nesta Lei e 
nas demais normas legais pertinentes estará sujeito 
às penalidades fixadas nos incisos I, III, IV, V, XIII, XV 
e XVI do art. 125 e no art. 126 desta Lei, sem prejuízo 
de outras cominações legais cabíveis.”

“Art. 9º–B. O descumprimento do que dispõe o § 
2º do art. 9º desta Lei acarretará, para os servidores 
ou agentes públicos responsáveis, a incidência das 
penalidades previstas nas Leis nºs 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”

Art. 50. O art. 13–A da Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso X:

“Art. 13–A ..............................................
 .......................................................................

X – não utilizar bandeiras, inclusive com 
mastro de bambu ou similares, para outros fins 
que não o da manifestação festiva e amigável.

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

CAPÍTULO X 
Disposições Finais

Art. 51. A União será obrigatoriamente intimada 
nas causas demandadas contra a FIFA, as Subsidiárias 
FIFA no Brasil, seus representantes legais, empregados 
ou consultores, cujo objeto verse sobre as hipóteses 
estabelecidas nos arts. 22 e 23, para que informe se 
possui interesse de integrar a lide.

Art. 52. As controvérsias entre a União e a FIFA, 
Subsidiárias FIFA no Brasil, seus representantes legais, 
empregados ou consultores, cujo objeto verse sobre os 
Eventos, poderão ser resolvidas pela Advocacia–Ge-
ral da União, em sede administrativa, mediante conci-
liação, se conveniente à União e às demais pessoas 
referidas neste artigo.

Parágrafo único. A validade de Termo de Conci-
liação que envolver o pagamento de indenização será 
condicionada:

I – à sua homologação pelo Advogado–Geral 
da União; e

II – à sua divulgação, previamente à homologa-
ção, mediante publicação no Diário Oficial da União 
e a manutenção de seu inteiro teor, por prazo mínimo 
de 5 (cinco) dias úteis, na página da Advocacia–Geral 
da União na internet.
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Art. 53. A FIFA, as Subsidiárias FIFA no Brasil, 
seus representantes legais, consultores e empregados 
são isentos do adiantamento de custas, emolumentos, 
caução, honorários periciais e quaisquer outras despe-
sas devidas aos órgãos da Justiça Federal, da Justiça 
do Trabalho, da Justiça Militar da União, da Justiça Elei-
toral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 
qualquer instância, e aos tribunais superiores, assim 
como não serão condenados em custas e despesas 
processuais, salvo comprovada má–fé.

Art. 54. A União colaborará com o Distrito Fede-
ral, com os Estados e com os Municípios que sediarão 
as Competições, e com as demais autoridades com-
petentes, para assegurar que, durante os períodos de 
competição, os locais oficiais de competição, em es-
pecial os estádios, onde sejam realizados os eventos, 
estejam disponíveis, inclusive quanto ao uso de seus 
assentos, para uso exclusivo da FIFA.

Art. 55. A União, observadas a Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000, e as responsabilidades 
definidas em instrumento próprio, promoverá a disponi-
bilização para a realização dos eventos, sem qualquer 
custo para o seu Comitê Organizador, de serviços de 
sua competência relacionados, entre outros, a:

I – segurança;
II – saúde e serviços médicos;
III – vigilância sanitária; e
IV – alfândega e imigração.
Art. 56. Durante a Copa do Mundo FIFA 2014 de 

Futebol, a União poderá declarar feriados nacionais 
os dias em que houver jogo da Seleção Brasileira de 
Futebol.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios que sediarão os Eventos poderão de-
clarar feriado ou ponto facultativo os dias de sua ocor-
rência em seu território.

Art. 57. O serviço voluntário que vier a ser presta-
do por pessoa física para auxiliar a FIFA, a Subsidiária 
FIFA no Brasil ou o COL na organização e realização 
dos Eventos constituirá atividade não remunerada e 
atenderá ao disposto neste artigo.

§ 1º O serviço voluntário referido no caput:
I – não gera vínculo empregatício, nem obrigação 

de natureza trabalhista, previdenciária ou afim para o 
tomador do serviço voluntário; e

II – será exercido mediante a celebração de ter-
mo de adesão entre a entidade contratante e o volun-
tário, dele devendo constar o objeto e as condições 
de seu exercício.

§ 2º A concessão de meios para a prestação do 
serviço voluntário, a exemplo de transporte, alimenta-
ção e uniformes, não descaracteriza a gratuidade do 
serviço voluntário.

§ 3º O prestador do serviço voluntário poderá 
ser ressarcido pelas despesas que comprovadamen-
te realizar no desempenho das atividades voluntárias, 
desde que expressamente autorizadas pela entidade 
a que for prestado o serviço voluntário.

Art. 58. O serviço voluntário que vier a ser pres-
tado por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou instituição privada de fins lucrativos, para 
os fins de que trata esta Lei, observará o disposto na 
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 59. As atividades de serviço voluntário não 
poderão substituir empregos assalariados ou preca-
rizar relações de trabalho já existentes, sob pena de 
se configurar a relação de emprego e a aplicação das 
normas trabalhistas.

Art. 60. Aplicar–se–ão a todos que prestarem 
serviço voluntário as disposições atinentes às profis-
sões regulamentadas, e não será permitido o serviço 
voluntário em atividades que possam colocar em risco 
a segurança e o bem–estar do público.

Art. 61. Durante a realização dos Eventos, res-
peitadas as peculiaridades e condicionantes das ope-
rações militares, fica autorizado o uso de Aeródromos 
Militares para embarque e desembarque de passagei-
ros e cargas, trânsito e estacionamento de aeronaves 
civis, ouvidos o Ministério da Defesa e demais órgãos 
do setor aéreo brasileiro, mediante Termo de Coopera-
ção próprio, que deverá prever recursos para o custeio 
das operações aludidas.

Art. 62. As autoridades aeronáuticas deverão esti-
mular a utilização dos aeroportos nas cidades limítrofes 
dos Municípios que sediarão os Eventos.

Parágrafo único. Aplica–se o disposto no art. 22 
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, à entrada 
de estrangeiro no território nacional fazendo uso de 
Aeródromos Militares.

Art. 63. Os procedimentos previstos para a emis-
são de vistos de entrada estabelecidos nesta Lei se-
rão também adotados para a organização da Jornada 
Mundial da Juventude – 2013, conforme regulamentado 
por meio de ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. As disposições sobre a presta-
ção de serviço voluntário constante do art. 57 também 
poderão ser adotadas para a organização da Jornada 
Mundial da Juventude – 2013.

Art. 64. Em 2014, os sistemas de ensino deverão 
ajustar os calendários escolares de forma que as férias 
escolares decorrentes do encerramento das atividades 
letivas do primeiro semestre do ano, nos estabeleci-
mentos de ensino das redes pública e privada, abran-
jam todo o período entre a abertura e o encerramento 
da Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol.
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Art. 65. Será concedido Selo de Sustentabilida-
de pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas e 
entidades fornecedoras dos Eventos que apresentem 
programa de sustentabilidade com ações de nature-
za econômica, social e ambiental, conforme normas 
e critérios por ele estabelecidos.

Art. 66. Aplicam–se subsidiariamente as dispo-
sições das Leis n°s 9.279, de 14 de maio de 1996, 
9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998.

Art. 67. Aplicam–se subsidiariamente às Com-
petições, no que couber e exclusivamente em relação 
às pessoas jurídicas ou naturais brasileiras, exceto às 
subsidiárias FIFA no Brasil e ao COL, as disposições 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 68. Aplicam–se a essas Competições, no 
que couberem, as disposições da Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003.

§ 1º Excetua–se da aplicação supletiva constante 
do caput deste artigo o disposto nos arts. 13–A a 17, 
19 a 22, 24 e 27, no § 2º do art. 28, nos arts. 31–A, 32 
e 37 e nas disposições constantes dos Capítulos II, III, 
VIII, IX e X da referida Lei.

§ 2º Para fins da realização das Competições, a 
aplicação do disposto nos arts. 2º–A, 39–A e 39–B da 
Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, fica restrita às 
pessoas jurídicas de direito privado ou existentes de 
fato, constituídas ou sediadas no Brasil.

Art. 69. Aplicam–se, no que couber, às Subsidiá-
rias FIFA no Brasil e ao COL, as disposições relativas 
à FIFA previstas nesta Lei.

Art. 70. A prestação dos serviços de segurança 
privada nos Eventos obedecerá à legislação pertinente 
e às orientações normativas da Polícia Federal quanto 
à autorização de funcionamento das empresas contra-
tadas e à capacitação dos seus profissionais.

Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. As disposições constantes dos 
arts. 37 a 47 desta Lei somente produzirão efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final.

Não há mais nenhum Senador ou Senadora que 
queira discutir.

Em votação.
Os Senadores e as Senadoras que a aprovam 

queiram permanecer como se encontram.
Aprovada.
A matéria vai à sanção e será feita a devida co-

municação à Câmara dos Deputados. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, só registrar o voto do PSOL, contrário 
ao texto final da Lei Geral da Copa. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Registrado o voto do PSOL, contrário. 

Passa–se, agora, à apreciação do Requerimen-
to de urgência (nº 407, de 2012), lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 25. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que o apro-

vam permaneçam sentados. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Qual o projeto, Srª Presidente?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – É das turmas recursais.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Ah, sim, dos juízes. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – É um Requerimento do Senador Alvaro Dias, 
da CCJ. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, portanto, já encerrado o processo de 
Lei Geral da Copa, estamos votando, agora, as turmas 
recursais da Justiça Federal. 

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Encaminhamos, portanto, pela Liderança do Governo, 
para a base, o voto favorável de acordo com o enten-
dimento de Lideranças, as varas recursais da Justiça 
Federal. Voto “sim”, portanto.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Srª Presidenta, o Bloco também vota “sim”, conforme 
o acordo que fizemos hoje na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, para aprovar esta matéria.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Se existe alguma Liderança que quer encaminhar 
contrariamente, se pronuncie. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente, o PSDB vota favoravel-
mente ao projeto que cria cargo para as turmas recur-
sais da Justiça Federal. 

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

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Gos-
taria de registrar o meu voto “sim”. 

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Srª 
Presidente, o Bloco União e Força vota favoravelmente 
à matéria. Vota “sim”.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Aprovada a urgência, passa–se à matéria.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– O PMDB encaminha favoravelmente à aprovação da 
matéria, com os cumprimentos ao Senador Eunício, 
que foi o relator, articulou o consenso. Não era fácil 
inicialmente. Parabéns, Eunício. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, o Democratas votas “sim” e quer fazer o 
registro, reafirmando as palavras do Senador Renan, 
do trabalho conciliador. Era uma matéria em que havia 
disputa, era uma matéria que poderia ir para as calen-
das gregas, demorar a ser votada. E, pela competên-
cia e pela capacidade de estabelecer entendimento 
do Senador Eunício, a matéria está sendo votada por 
consenso e por unanimidade. O voto do Democratas 
é “sim”. 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, de 2012

Projeto de Lei da Câmara nº 25, de ini-
ciativa do Superior Tribunal de Justiça, que 
dispõe sobre a criação de estrutura perma-
nente para as turmas recursais dos juizados 
especiais federais, cria os respectivos car-
gos de juízes federais e revoga dispositivo 
da Lei 10.259, de 2001.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Senador Eunício Oliveira, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2, que serão publicadas na forma 
regimental. 

Cópias do referido parecer estão nas bancadas. 
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas em turno 

único.
Não havendo nenhum Senador que queira dis-

cutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 

ao Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, é só para agradecer aos membros da Comis-
são de Constituição e Justiça que, à unanimidade dos 
presentes, hoje, deram ao Brasil e à Justiça brasileira 
a oportunidade de agilizá–la, levando aos juízes de 
pequenas causas para que a população mais carente 
do País e que não tem acesso fácil à Justiça agora pos-
sa tê–lo, através dessa medida que aprovamos hoje.

A minha palavra é de agradecimento aos mem-
bros da Comissão, ao Líder do meu Partido, Senador 
Renan Calheiros, e a todos os Senadores que, à unani-
midade também, aqui no plenário do Senado Federal, 
apoiam e aplaudem essa matéria, que foi aprovada, à 
unanimidade, por todos os pares.

Eu agradeço, Srª Presidente, pela participação 
também de V. Exª, no dia de hoje, na Comissão de 
Constituição e Justiça.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu é que parabenizo V. Exª pelo extraordinário 
trabalho, muito apreciado por todos que acompanha-
ram a discussão.

Com a palavra o Senador Wellington, depois o 
Senador Eduardo Lopes.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, eu não posso dei-
xar de registrar aqui, por tudo o que vivenciamos na 
Comissão de Assuntos Sociais nessa área da política 
sobre drogas, o que acompanhei. Como foi uma vota-
ção em globo, como foi uma votação com a orientação 
dos partidos, eu acompanhei a votação.

Mas não posso deixar de dizer que o futuro dirá 
do equívoco que estamos vivenciando de não poder dar 
um exemplo grande do Brasil para o mundo, proibin-
do, ou pelo menos mantendo, o que é mais importante 
ainda, a decisão da proibição, já existente no Estatuto 
do Torcedor, de bebidas nos estádios.

Eu espero que se tenha muitos cuidados nessa 
Copa e lamento profundamente que não se tenha aqui 
condição de votar em separado, como seria o correto 
neste instante. Nós tínhamos a opção de votar em globo 
ou de votar em separado. Ao votar em globo e ao votar 
contrário, nós teríamos, com certeza, as condições.

Não posso deixar de colocar aqui a minha posição.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Eu vou pedir aos Srs. Senadores que se mani-
festem sobre o que está sendo votado neste momento.

Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem 

revisão do orador.) – É só para consignar que eu votei 
“não”, acompanhando o Governo, mas a minha posição 
é contrária à venda de bebida alcoólica nos estádios.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mas nós não estamos mais nessa pauta, Senador. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Consignado. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nós agora temos mais três requerimentos e a 
votação do décimo quarto e do décimo quinto salários. 
Ainda temos uma longa noite. Então, vou agradecer 
que se manifestem sobre o que está sendo votado.
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As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram.

Estamos votando o Projeto nº 25, relatoria do 
Senador Eunício Oliveira. (Pausa.)

Aprovado. 
Votação das Emendas nºs 1 e 2.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final. 

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 478, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 
2012 (n° 1.597, de 2011, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara n° 25, de 2012 (n° 1.597, de 2011, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de estrutura per-
manente para as Turmas Recursais dos Juizados Es-
peciais Federais; cria os respectivos cargos de Juízes 
Federais; e revoga dispositivos da Lei nº 10.259, de 
12 de julho de 2001.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 478, DE 2012

Dispõe sobre a criação de estrutura per-
manente para as Turmas Recursais dos Jui-
zados Especiais Federais; cria os respectivos 
cargos de Juízes Federais; e revoga dispositi-
vos da Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

EMENDA N° 1 
(Corresponde à Emenda n° 1–CCJ)

Dê–se ao art. 2° do Projeto a seguinte redação:

“Art. 2° As Turmas Recursais dos Juiza-
dos Especiais Federais das Seções Judiciárias 
são formadas, cada uma, por 3 (três) juízes 
federais titulares dos cargos de Juiz Federal de 
Turmas Recursais e por 1 (um) juiz suplente.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda n° 2–CCJ) 

Acrescente–se ao art. 4° do Projeto o seguinte 
parágrafo único:

“Art. 4°  ..................................................
 .......................................................................

Parágrafo único. As remoções e promo-
ções de que trata o caput estão condiciona-
das à existência de candidatos aprovados em 
concurso público em número correspondente 
ao dos cargos vagos de Juiz Federal criados 
por esta Lei.”

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, encerrada a discussão.

Votação. 
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Vamos, agora, votar o Item 7 da pauta.

Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2011

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 71, de 2011, da 
Senadora Gleisi Hoffmann, que disciplina 
o pagamento da ajuda de custo dos mem-
bros do Congresso Nacional.

Pareceres favoráveis, sob nºs 378 e 379, de 2012, 
das Comissões de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Lindbergh Farias; e Diretora, Relator: Senador 
Waldemir Moka.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. 
Não havendo ninguém querendo discutir, encer-

rada a discussão.
Em votação. 
Votação do projeto.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 

aos Líderes que desejam encaminhar a votação.
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Vocês estão percebendo o que está sendo vo-
tado? (Pausa.)

Estamos votando a eliminação do 14º e do 15º 
salários. É um projeto da Senadora Gleisi Hoffmann. 
Estou pedindo que as Lideranças encaminhem a vo-
tação. (Pausa.)

Se ninguém quer encaminhar, vou pôr em votação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente? (Pausa.)

Em nome do PMDB, vamos votar favoravelmente 
por entendermos que, no tempo, isso se transformou 
em uma enorme distorção. Não faz nenhum sentido 
nós, Senadores, termos aquilo que popularmente con-
sagrou–se como décimo quarto e décimo quinto, dis-
tanciando–nos efetivamente da realidade da grande 
maioria dos trabalhadores brasileiros.

Por isso mesmo, encaminhamos pelo PMDB o 
voto “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PMDB vota “sim”.

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
na mesma linha do Senador Ferraço, para encaminhar 
a votação, quero enaltecer a iniciativa da hoje Ministra 
Gleisi Hoffmann, porque entendemos que não trata de 
14º nem de 15º. É bom que isso seja esclarecido para 
toda a sociedade brasileira, mas sim de uma verba do 
início e final do ano para a locomoção dos Parlamenta-
res dos seus Estados até a capital da República. Não 
se justifica mais. Eu gostaria de enaltecer este Projeto 
e também registrar aqui a opinião do PMDB. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Está registrado.
Pelo PP, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
pelo PP estou aqui confirmando, como pedi vista deste 
Projeto lá atrás, o meu voto favorável, não para termi-
nar o 14º e o 15º, porque isso não existe, o que existe, 
na verdade, é um subsidio que vinha do passado, de 
vários e vários mandatos, de vários e vários anos, os 
Senadores e Deputados recebendo. 

Ao mesmo tempo, hoje, atualmente, os Parlamen-
tares não necessitam mais desse subsídio, uma vez 
que a Casa custeia as despesas, tanto de transporte 
aéreo como a movimentação de todos os Parlamen-
tares. Portanto, no meu parecer, naquele relatório, já 
o exclui de uma vez por todas, para que esta Casa 
possa aqui aprovar, deixando com isso bem claro para 
toda imprensa e para toda população brasileira que 

estamos tirando esse subsídio que hoje os Senadores 
têm como direito. 

Dessa forma, somos favoráveis, o PP é favorá-
vel, com a extinção do subsídio de uma vez por todas. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PP vota “sim”.

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

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
o DEM também encaminha favoravelmente, conforme 
relatório, muito bem relatado, pelo valoroso Senador 
Waldemir Moka. O DEM vota favoravelmente, com o 
Relator. 

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 
Para encaminhar.) – Srª Presidente, o PSDB também 
encaminha o voto favorável, para que se termine de 
uma vez por todas. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
em nome do PDT encaminho favoravelmente à votação, 
para extinção desses salários acima da Constituição. 
A Constituição fala de 13º, 14º e 15º salários – não 
existem na Constituição.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presiden-
ta, Senadora Marta Suplicy, eu gostaria de, em nome 
do Partido dos Trabalhadores, tendo aqui consultado 
os membros da bancada, presentes neste instante, e 
que me delegaram a responsabilidade de votar favo-
ravelmente, de recomendar o voto “sim”, uma vez que, 
para o conjunto dos trabalhadores, não há, no Brasil, 
algo dessa natureza. Então, avaliamos que a iniciativa 
da hoje Ministra Gleisi Hoffmann é condizente com os 
propósitos de Justiça.

Srª Presidenta, deixe–me fazer uma sugestão a 
V. Exª. Noto que V. Exª está trabalhando há horas e, 
quem sabe, para poupar a sua voz, seja bom pedir a 
outro membro da Mesa, quem sabe o segundo Vice–
Presidente, para substituí–la por algum tempo, até que 
recupere a voz outra vez.

O SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós vamos votar isso, mais um requerimento 
do Rio de Janeiro, e passo depois a Presidência ao 
Senador Moka, a quem já peço para vir aqui.

Falam o Senador Argello, o Senador Malta, o Se-
nador Blairo, e aí votamos. Votaremos o Rio de Janeiro 
e passo a Presidência ao Senador Moka.
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Há vários projetos e requerimentos ainda a se-
rem votados hoje.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Presidenta Marta, eu gostaria de encaminhar 
pelo PCdoB também.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, em 
nome do glorioso Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, 
e do nosso Bloco União e Força, encaminhamos favo-
ravelmente para acabar com esses 14º e 15º salários.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
fico muito à vontade para fazer esse encaminhamen-
to, até porque, quando fui Deputado Estadual, havia 
esse instrumento indigno, na Assembleia Legislativa, 
chamado auxílio–paletó, que se recebia assim que se 
ganhava o mandato e em todos os anos seguidos. Eu 
fui parte daquele movimento quando o Deputado Es-
tadual e hoje Senador Ricardo Ferraço, também Depu-
tado Estadual, extinguimos o chamado auxílio–paletó, 
num movimento firme com a sociedade.

E acho que o Senado hoje dá uma demonstração 
de lucidez e de respeito à Nação brasileira.

Sou plenamente a favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, para encaminhar, o PR encaminha também o voto 
“sim”, pela extinção dos 14º e 15º.

Eu gostaria, Srª Presidente, de fazer aqui um 
pedido à Mesa. Compreendo que V. Exª está afônica, 
mas, mesmo se a senhora estivesse com todo vigor 
da voz, o som do nosso plenário está muito ruim. Nós 
quase não conseguimos entender aqui, não só V. Exª, 
mas muitos outros que, quando falam, não consegui-
mos entender.

Então, eu gostaria de pedir à Mesa para pedir a 
quem dá a manutenção aqui para dar uma olhada no 
que está acontecendo no nosso som, porque há mo-
mentos em que a gente passa em branco, sem saber 
o que está sendo dito ou na Mesa ou por um colega 
aqui embaixo.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidenta, só para encaminhar, em nome da Bancada 
do PCdoB, o voto favorável ao projeto.

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

V. Exª foi relator da matéria na Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
eu fui relator desta matéria na Comissão de Assuntos 
Econômicos e a gente verificou, ao estudar a matéria, 
que esse instituto tinha surgido há muito tempo, quando 
a capital federal ainda era no Rio de Janeiro e quan-
do os parlamentares se deslocavam com as famílias 
no começo do ano e voltavam depois, ao final do ano.

Então, meu relatório foi favorável e eu parabeni-
zo hoje as lideranças do Senado por esta votação no 
dia de hoje.

O projeto da Senadora, a Ministra Gleisi Hoff-
mann, é um projeto pertinente, mantém esse auxílio no 
começo e no final do mandato. No começo dos quatro 
anos para o mandato de Deputado e no começo dos 
oito anos para o mandato de Senador. De forma que 
esta Casa está de parabéns por aprovar este projeto.

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

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
para encaminhar, o PDT também acompanha, votando 
“sim”, pela extinção do 14º e 15º salários. Também jus-
tifico minha votação anterior, porque estava em reunião 
no Ministério do Trabalho, Srª Presidenta.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Marta Suplicy, quero cumprimen-
tar a Mesa Diretora do Senado na figura de V. Exª, por 
trazer este tema à apreciação do Plenário. Entendo 
que é um avanço.

Quero cumprimentar também o jornal Correio 
Braziliense que acabou levantando esse tema. Entendo 
que a aprovação da extinção do 14º e do 15º caminha 
no sentido de garantir a austeridade na utilização dos 
recursos públicos. Portanto, considero que é um avan-
ço e quero manifestar nosso voto favorável à proposta.

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

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu quero 
encaminhar aqui a favor, é claro, e ressaltando aqui o 
trabalho do relator que trouxe essa informação. Isso 
porque há momentos e momentos. Quando foi apro-
vado, como já falado, foi em função do Rio, em função 
do que se vivia na época. Hoje é uma nova situação, 
uma nova realidade. O PRB vota a favor.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, as Senadoras e os Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 479, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 71, 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n° 71, de 2011, que 
disciplina o pagamento da ajuda de custo dos mem-
bros do Congresso Nacional.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 479, DE 2012.

Disciplina o pagamento da ajuda de custo 
dos membros do Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° do Decreto Legislativo n° 805, de 

20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 1° e 2°:

“Art. 1° ...
§ 1° É devida aos membros do Congresso Na-

cional, no início e no final do mandato, ajuda de custo 
equivalente ao valor do subsídio, destinada a compen-
sar as despesas com mudança e transporte.

§ 2° A ajuda de custo de que trata o § 1° não 
será devida ao suplente reconvocado dentro do mes-
mo mandato.” (NR)

Art. 2° Revogam–se o art. 3° do Decreto Legis-
lativo n° 7, de 19 de janeiro de 1995, e o Decreto Le-
gislativo n° 1, de 18 de janeiro de 2006.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a redação final.

Não havendo mais nenhum Senador que queira 
se pronunciar, em votação.

Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Qual é o do Rio de Janeiro, agora?
Eu vou ler o do Rio de Janeiro, do Senador Dor-

nelles, e passo depois para o Senador Moka.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 5, de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de Varas do Trabalho na ju-
risdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, Rio de Janeiro; define juris-
dição e dá outras providências.

O parecer é favorável sob o nº 375, de 
2012, da Comissão de Constituição.

Relator: Senador Dornelles. 

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. 
Não havendo nenhum Senador que queira discutir 

o projeto, está encerrada a discussão. 
Em votação.
É um projeto, em turno único, para o Rio de Ja-

neiro, de criação de varas do trabalho na jurisdição.
Acho que é um projeto bastante tranquilo.
Foi aprovado por unanimidade já nas comissões.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 5, DE 2012 

(nº 1.831/2011, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região(RJ), define juris-
dição e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° São criadas na jurisdição do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região, com sede na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 12 (doze) 
Varas do Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Campos dos Goytacazes, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (4ª);

II – na cidade de Itaboraí, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (2ª);

III – na cidade de Itaguaí, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (2ª);

IV – na cidade de Macaé, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (3ª);

V – na cidade de Niterói, 2 (duas) Varas do Tra-
balho (8ª e 9ª);

VI – na cidade de Nova Iguaçu, 2 (duas) Varas 
do Trabalho (7ª e 8ª);

VII – na cidade de Resende, 1 (uma) Vara do 
Trabalho (2ª) ;

VIII – na cidade de São Gonçalo, 2 (duas) Varas 
do Trabalho (5ª e 6ª);

IX – na cidade de São João de Meriti, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (3ª).

Art. 2° São acrescidos aos Quadros de Juiz e de 
Pes¬soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, os cargos de Juiz e os cargos de provi-
mento efetivo constantes dos Anexos I e II desta Lei.

§ 1° A criação dos cargos prevista nesta Lei fica 

condicionada à sua expressa autorização em anexo 

próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 

dotação suficiente pa¬ra seu primeiro provimento, nos 

termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 2º Se a autorização e os respectivos recursos 

orça¬mentários forem suficientes somente para pro-

vimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e 

das respectivas dotações para seu provimento deverá 

constar de anexo da lei orçamentá¬ria corresponden-

te ao exercício em que forem considerados criados e 

providos.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução 

desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-

tárias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região no orçamento geral da União.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Passo a Presidência do Senado, sem encerrar a 
sessão, que continua, pois temos vários requerimentos 
importantes. Continua a Ordem do Dia. 

Passo a Presidência da sessão ao Senador Moka, 
2º Vice–Presidente da Casa.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O próximo é de Alagoas. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice–Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Primeiro, quero dar uma explicação. 
Eu me ofereci, por duas vezes, à Senadora Marta Su-
plicy para presidir a sessão. Entendi que a Presidente 
queria continuar. Evidentemente, eu não ficaria ven-
do a Senadora Marta Suplicy nesse esforço sem me 
oferecer para presidir a sessão. Mas, entendo que a 
sessão estava mais bem presidida por ela.

Pela ordem, o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, nós já 
aprovamos a inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2012, que cria varas da Justiça 
do Trabalho até sua 9ª Região – Alagoas. Temos tam-
bém, na mesma sequência, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 07, de 2012, que cria varas da Justiça do Trabalho 
na 7ª Região – CE; o Projeto de Lei da Câmara nº 08, 
de 2012, que cria Varas da Justiça do Trabalho na 12ª 
Região – Santa Catarina; o Projeto de Lei da Câmara nº 
09, de 2012, que cria varas da Justiça do Trabalho na 8ª 
Região – Pará; o Projeto de Lei nº 14, que cria varas da 
Justiça do Trabalho na 23ª Região – Mato Grosso.

Solicitaria a V. Exª que incluísse, na Ordem do 
Dia de hoje, porque há acordo entre os líderes e por-
que essas matérias foram aprovadas por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero informar que os projetos estão 
todos prontos para serem votados. Não havendo ob-
jeção e tendo um acordo amplo de lideranças, a Pre-
sidência vai votar todos os projetos que estão aqui.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito bem. É isso aí, Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Muito 
bem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Senadora Marta Suplicy pede para 

que se coloque também em discussão e votação o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 120, de 2011 (nº 5.022/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da 
República, que assegura a validade nacional à Decla-
ração de Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição, 
altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 
dá outras providências.

A Presidência consulta se há acordo para que se 
possa votar também esse projeto.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 
Presidente, tem acordo.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Fora do microfone.) – Tem acordo. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, peço a gentileza de colocar em votação o 
requerimento de urgência do PLC nº 80, para o qual 
também há acordo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Logo após o término da Ordem do Dia, 
a Presidência votará o requerimento de V. Exª, porque 
já houve o pedido antes da Ordem do Dia para que 
seja votado em urgência.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2012 (nº 1.874/2011, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Vara do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
(AL) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 450, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Renan Calheiros.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. Para dis-

cutir. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam o presente projeto permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu soli-
citaria a leitura do Item 6 da pauta, a questão da PEC 
dos jornalistas, a 33, para leitura.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A presidência tem que submeter, para 
ver se...

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 
Presidente, tem acordo nessa matéria também.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Tem acordo?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Tem 
acordo para fazer a leitura também. Agora, não tem 
número suficiente para fazer a votação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – É só a primeira sessão de discussão, 
em segundo turno.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Tem 
acordo, Sr. Presidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Fora do microfone.) – Tem acordo. Pode tocar. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. Temos acordo para isso.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2012 (nº 1.828/2011, na 
Casa de origem) de iniciativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (CE) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 376, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Inácio Arruda.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores aprovam o 

presente projeto, permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Vai à sanção.
Será comunicado à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2012 (nº 1.832/2011, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
(SC) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 451, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Luiz Henrique.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores que concor-

dam com o presente projeto, permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 8, DE 2012 

(n° 1.832/2011, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região (SC) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 12ª Região, sediado em Floria-
nópolis, Estado de Santa Catarina, 4 (quatro) Varas do 
Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Palhoça, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

II – na cidade de Chapecó, 2 (duas) Varas do 
Trabalho (3ª e 4ª);

III – na cidade de Brusque, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (2ª).

Art. 2° Ficam assim definidas as áreas de jurisdi-
ção das Varas do Trabalho criadas por esta Lei:

I – Vara do Trabalho de Palhoça: o respectivo 
Municí¬pio e os Municípios de Águas Mornas, Angeli-
na, Anitápolis, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo 
Amaro da Imperatriz e São Bonifácio;

II – 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Chapecó: o 
respec¬tivo Município e os Municípios de Águas de 
Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Bom Jesus do Oes-
te, Caibi, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Coronel 
Freitas, Cunhataí, Guatambu, Jardinópolis, Modelo, 
Nova Erechim, Nova Itaberaba, Palmitos, Pinhalzinho, 
Planalto Alegre, São Carlos, Saudades, Serra Alta, Sul 
Brasil e União do Oeste;

III – 2ª Vara do Trabalho de Brusque: o respectivo 
Município e os Municípios de Botuverá, Canelinha, Gua-
biruba, Major Gercino, Nova Trento e São João Batista.

Art. 3° Fica assim definida a área de jurisdição 
da Vara do Trabalho de São José: o respectivo Muni-
cípio e os Mu¬nicípios de Antônio Carlos, Biguaçu, 
Governador Celso Ramos e São Pedro de Alcântara.

Art. 4° A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do á 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 
provi¬mento parcial dos cargos, o saldo da autoriza-
ção e das respectivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 5° São acrescidos aos Quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-
lho da 12ª Região os cargos de Juiz do Trabalho e os 
cargos de provimento efetivo constantes dos Anexos 
I e II desta Lei.

Art. 6° Os recursos financeiros decorrentes da 
execu¬ção desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região no orçamento geral da União.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2012

Discussão, em turno único, do 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 cria-
ção de Varas do Trabalho na jurisdição do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA) 
e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 377, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Srªs e Srs. Senadores que aprovam o presente 

projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 9, DE 2012 

(nº 1.835/2011, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região (PA) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 8ª Região, com sede na cidade 
de Belém, Estado do Pará, 11 (onze) Varas do Traba-
lho, assim distribuídas:

I – na cidade de Belém, 3 (três) Varas do Traba-
lho (17ª a 19ª);

II – na cidade de Marabá, 2 (duas) Varas do Tra-
balho (3’ e 4’);

III – na cidade de Parauapebas, 2 (duas) Varas 
do Trabalho (3ª e 4ª);

IV – na cidade de São Félix do Xingu, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (1ª);

V – na cidade de Macapá, 3 (três) Varas do Tra-
balho (5ª a 7ª).

Art. 2° São acrescidos aos Quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região os cargos de Juiz, os cargos de provimen-
to efetivo, os cargos em comissão e as funções comis-
sionadas constantes dos Anexos I, II, III e IV desta Lei.

Art. 3º A criação dos cargos e funções prevista 
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização 
em anexo próprio da lei orçamentária anual com a res-
pectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento, 
nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que forem con-
siderados criados e providos.

Art. 4° Os recursos financeiros decorrentes da exe-
cução desta Lei correrão à conta das dotações orçamen-
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tárias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região no orçamento geral da União.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje, nós aprovamos, na Comissão de Constituição e 
Justiça, um projeto extremamente importante, que teve 
participação efetiva da nossa Presidenta em exercício, 
Senadora Marta Suplicy, que deu agilidade máxima a 
esse Projeto de nº 34, que o Senador Humberto Costa 
relatou a pedido da Senador Marta Suplicy. E fizemos 
hoje em extrapauta, pela importância desse projeto 
que é o chamado projeto cheque caução, que agora 
vai facilitar a vida de tantas pessoas neste País.

Por esse motivo, eu pediria a V. Exª a inclusão em 
pauta, já que essa matéria veio em regime de urgência, 
para que votássemos hoje. E também a chamada PEC 
da Música, que eu pediria que V. Exª lesse para que 
se começasse a contar o prazo regimental de cinco 
dias. Se for possível, eu agradeço a V. Exª pela inclu-
são em pauta dessa matéria e pela leitura da PEC da 
Música, que nós também aprovamos na Comissão de 
Justiça no dia de hoje.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto, Senador.

Há aqui, sobre a mesa, o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 34, que é exatamente o chamado cheque caução.

A PEC da Música, lamentavelmente, não se en-
contra sobre a mesa, não tem como lê–lo.

Quero consultar as Lideranças se há acordo para 
que possamos também incluir na pauta a votação deste 
Projeto de Lei da Câmara nº 34.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Há 
acordo, Presidente, foi aprovado unanimemente na 
CCJ hoje, foi aprovada a urgência antes da Ordem do 
Dia. Portanto, está pronto para ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não havendo objeção, também está 
na pauta. 

Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, per-
gunto a V. Exª se está incluindo também na relação o 
PLC 9, de 2012, que cuida da criação das Varas do 
Trabalho no Pará e no Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Já foi votado, Senador. Já foi votado. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª inclusive foi o relator.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2012

Discussão, em turno único, do 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 cria-
ção de 1 (uma) Vara do Trabalho na jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
(MT) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 396, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
o Relator é o eminente Senador Pedro Taques.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-

cordam com o presente projeto permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2012 
(nº 1.806/2011, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de 1 (uma) 
Vara do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É criada na jurisdição do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 23ª Região, com sede na cidade 
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 1 (uma) Vara do 
Trabalho, na cidade de Várzea Grande (2ª).

Art. 2° São acrescidos aos Quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-
lho da 23ª Região o cargo de Juiz, os cargos de pro-
vimento efetivo e os cargos em comissão constantes 
dos Anexos I, II e III desta Lei.
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Art. 3° A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respectivas dotações para seu provimento 

deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 4° Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região no orçamento geral da União.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2011

Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 
2011 (nº 5.022/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que 
assegura validade nacional à Declaração de 
Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição, 
altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, e dá outras providências.

Há, sobre a mesa, pareceres favoráveis 
ao projeto da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (Relatora: Senadora 
Ana Rita) e também da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (Relatora: Sena-
dora Marta Suplicy), que serão publicados na 
forma regimental.

São os seguintes os pareceres:

PARECER Nº 480, DE 2012

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n° 120, de 2011 (Projeto de 
Lei n° 5.022, de 2009, na origem), do Poder 
Executivo, que assegura validade nacional 
à Declaração de Nascido Vivo – DNV, regula 
sua expedição, altera a Lei n° 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e dá outras providências.

Relatora: Senadora Ana Rita

I – Relatório

Chega para exame da Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa(CDH) o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) n° 120, de 2011 (Projeto de Lei 
no 5.022, de 2009, na origem), de autoria do Poder 
Executivo, que assegura validade nacional à Declara-
ção de Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição e 
altera a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os registros públicos.

O PLS na 120, de 2011, determina que a DVN 
tem validade em todo o território nacional até que 
seja lavrado o assento do registro do nascimento. E, 
quanto à expedição, o projeto estabelece que a DVN 
deve ser emitida para todos os nascimentos com vida 
ocorridos no País e será válida exclusivamente para 
fins de elaboração de políticas públicas e lavratura do 
assento de nascimento.

Ademais, a Declaração deverá ser emitida por 
profissional de saúde responsável pelo acompanha-
mento da gestação, do parto ou do recém–nascido, 

inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) ou no respectivo Conselho profissional.

Importa observar que, de acordo com o projeto, a 
Declaração de Nascido Vivo não substitui ou dispensa, 
em qualquer hipótese, o registro civil de nascimento, 
obrigatório e gratuito, devendo conter o numero de 
identificação nacionalmente unificado, a ser gerado 
exclusivamente pelo Ministério da Saúde, além de 
outros dados.

Importa informa que, ao alterar a Lei n° 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, o PLC n° 120, de 2011, 
propõe que os mapas dos nascimentos a serem feitos 
pelos oficiais do registro civil deverão ser remetidos 
aos órgãos públicos interessados no cruzamento das 
informações do registro civil e da Declaração de Nasci-
do Vivo. Esses mapas, conforme estabelece o projeto, 
deverão ser remetidos por meio digital quando o regis-
trador detenha capacidade de transmissão de dados.

A proposta foi enviada ao Congresso pelo Poder 
Executivo por meio da Mensagem n° 182, de 2009 e 
a justificação que a acompanha destaca que a utiliza-
ção da Declaração de Nascido Vivo como documen-
to com fé pública possibilita grande avanço do ponto 
de vista da garantia dos direitos de cidadania para as 
crianças brasileiras.

Na Câmara dos Deputados, a proposta foi distri-
buída às Comissões de Seguridade Social e Família, 
e de Constituição, Justiça e de Cidadania, que apro-
varam a matéria com emendas.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído a este 
colegiado, que o examinará sob a ótica dos direitos 
humanos, após o que seguirá para a apreciação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

À proposta não foram oferecidas emendas.

II – Análise

O Projeto de Lei da Câmara n° 120, de 2011, 
veicula matéria de competência do Congresso Nacio-
nal e não contraria qualquer princípio constitucional – 
seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista 
formal. Portanto, a proposição é considerada consti-
tucional e jurídica.

No Senado Federal, tendo em vista que a propo-
sição ora analisada trata de matéria afeta aos direitos 
humanos, cabe à CDH deliberar sobre o assunto. De 
fato, conforme dispõe o inciso III do art. 102–E do Re-
gimento Interno do Senado Federal (RISF), compete 
a este colegiado opinar sobre os aspectos relativos à 
garantia e à promoção dos direitos humanos.

Quanto ao mérito, a proposição objeto deste re-
latório é oportuna e conveniente. Afinal, visa a reduzir 
o índice de sub–registros, problema que afeta princi-
palmente as regiões Norte e Nordeste. Ademais, es-
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tamos de acordo com o que defende a mensagem do 
Poder Executivo: “com o emprego da Declaração de 
Nascido Vivo, como documento dotado de fé pública, 
que identifica o cidadão, tem–se um grande avanço do 
ponto de vista da cidadania, pois, com ela, o número 
de pessoas ignoradas pelo Estado será bastante re-
duzido”. A proposta, portanto, é digna de acolhimento 
por este colegiado.

Por fim, importa observar que a análise da consti-

tucionalidade e juridicidade da proposta caberá à CCJ.

III – Voto

Em face do exposto, votamos, no mérito, pela 

aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 120, de 

2011. – Senadora Ana Rita, Relatora. 
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PARECER Nº 481,DE 2012

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 120, de 2011 (Projeto de Lei n° 
5.022, de 2009, na origem), do Poder Exe-
cutivo, que assegura validade nacional à 
Declaração de Nascido Vivo – DNV, regula 
sua expedição, altera a Lei nº 6015, de 31 de 
dezembro de 1973, e dá outras providências.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Submete–se, nesta oportunidade, ao crivo desta 
Comissão o Projeto de Lei da Câmara 120, de 2011, 
de autoria do Poder Executivo, que assegura validade 
nacional à Declaração de Nascido Vivo – DNV, regula 
sua expedição e altera a Lei n° 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos.

O PLC 120, de 2011, determina que a Declara-
ção de Nascido Vivo terá validade em todo o território 
nacional até que seja lavrado o assento do registro 
do nascimento. E, quanto à expedição, o projeto es-
tabelece que a Declaração de Nascido Vivo deve ser 
emitida para todos os nascimentos com vida ocorridos 
no País e será válida exclusivamente para fins de ela-
boração de políticas públicas e lavratura do assento 
de nascimento.

A Declaração de Nascido Vivo deverá ser emitida 
por profissional de saúde responsável pelo acompa-
nhamento da gestação, do parto ou do recém–nascido, 
inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde ou no respectivo Conselho profissional.

É de se observar que a Declaração de Nascido 
Vivo não substitui nem dispensa, em hipótese alguma, 
o registro civil de nascimento, obrigatório e gratuito, 
devendo conter, além de outros dados, o número de 
identificação nacionalmente unificado, a ser gerado 
exclusivamente pelo Ministério da Saúde.

O PLC 120, ao alterar a Lei de Registros Públicos, 
determina a elaboração de mapas de nascimentos, 
que deverão ser remetidos aos órgãos públicos inte-
ressados no cruzamento das informações do registro 
civil e da Declaração de Nascido Vivo. Esses mapas, 
que serão elaborados pelos oficiais do registro civil, 
deverão ser remetidos por meio digital.

Na Câmara dos Deputados, a proposta foi distri-
buída às Comissões de Seguridade Social e Família, 
e de Constituição, Justiça e de Cidadania, que apro-
varam a matéria com emendas substitutivas.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído, ini-
cialmente, à Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, que o aprovou sem ressalvas, 

e, posteriormente, a esta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que ora apresenta seu parecer.

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 

II – Análise

O PLC 120, de 2011, não apresenta vício de 
regimentalidade. Os requisitos formais e materiais de 
constitucionalidade, por sua vez, estão plenamente 
atendidos pela proposição. No que concerne à juridici-
dade, o projeto se afigura irretocável. Quanto à técnica 
legislativa, entendemos que o projeto está de acordo 
com os termos da Lei Complementar 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

No mérito, é louvável a iniciativa do Poder Execu-
tivo, que apresenta medida hábil a reduzir o número e 
as consequências dos subregistros e registros tardios.

Segundo mencionado pela Exposição de Motivos 
Interministerial n° 12, de 2009, “o artigo 7º da Conven-
ção das Nações Unidas para os Direitos da Criança 
determina que “a criança será registrada imediatamente 
após seu nascimento e terá direito, desde o momento 
em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, 
na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser 
cuidada por eles”. Além disso, a parte geral da Decla-
ração do Milênio das Nações Unidas indica ser o re-
gistro civil estratégia e pressuposto para a efetivação 
das metas do Milênio.”

O sub–registro no Brasil é um problema grave. 
Segundo o IBGE, em 2002 a taxa nacional de sub–
registro era de 20% (830 mil crianças que não eram 
registradas em seu primeiro ano de vida). Em 2003, 
foi dado início à Mobilização Nacional para o Registro 
Civil de Nascimento, com a cooperação de todos os 
Estados da Federação. Esse esforço ajudou a melhorar 
as taxas de sub–registro e, em 2010, esse percentual 
caiu para 6,6% (167 mil crianças não registradas). Tais 
avanços são ainda insuficientes, pois muitas regiões 
apresentam taxas de sub–registro bem mais altas do 
que essa média.

As altas taxas de sub–registro afetam diretamente 
a efetividade das iniciativas governamentais voltadas 
a atender a população, em especial daquelas voltadas 
à primeira infância, em razão da indisponibilidade de 
informações confiáveis. A utilização da Declaração de 
Nascido Vivo como documento com fé pública é uma 
forma de minimizar esses efeitos, já que, atualmente, 
as Declarações de Nascido Vivo são emitidas para 97% 
dos nascidos vivos, o que significa uma cobertura bem 
superior à captada pelo registro civil.

Assim, é fundamental que a Declaração de Nas-
cido Vivo tenha respaldo legal e validade em todo ter-
ritório nacional, de forma a garantir que os nascidos 
vivos já registrados nos sistemas de saúde possam 
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ser identificados, ainda que problemas conjunturais 
ou estruturais dificultem ou retardem a obtenção do 
registro civil de nascimento.

Outra consequência importante deste projeto de-
riva do fato de que as informações constantes da De-
claração de Nascido Vivo são as mesmas da certidão 
de nascimento, sendo possível promover uma troca 
de informações entre os estabelecimentos de saúde 
e os cartórios de registro civil. Assim, será possível a 

identificação da criança no local de nascimento, per-
mitindo medidas proativas para que seja feito o seu 
registro civil de nascimento permanente.

III – Voto

Diante de todo o exposto, opinamos pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara n° 120, de 2011.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. – Senador 
Eunício Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Cópia dos referidos pareceres estão 
disponíveis nas suas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores que con-

cordam com o presente projeto permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção. 
Será comunicado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 120, DE 2011 

(nº 5.022/2009, na Casa de origem) 
(De iniciativa da Presidência da República)

Assegura validade nacional à Decla-
ração de Nascido Vivo – DNV, regula sua 
expedição, altera a Lei n° 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regula a expedição e a validade 

nacional da Declaração de Nascido Vivo.
Art. 2° A Declaração de Nascido Vivo tem valida-

de em todo o território nacional até que seja lavrado o 
assento do registro do nascimento.

Art. 3° A Declaração de Nascido Vivo será emiti-
da para todos os nascimentos com vida ocorridos no 
País e será válida exclusivamente para fins de elabo-
ração de políticas públicas e lavratura do assento de 
nascimento.

§ 1° A Declaração de Nascido Vivo deverá ser 
emitida por profissional de saúde responsável pelo 
acompanhamento da gestação, do parto ou do re-
cém–nascido, inscrito no Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde – CNES ou no respectivo 
Conselho profissional.

§ 2° A Declaração de Nascido Vivo não substitui 
ou dispensa, em qualquer hipótese, o registro civil de 
nascimento, obrigatório e gratuito, nos termos da Lei.

Art. 4° A Declaração de Nascido Vivo deverá con-
ter número de identificação nacionalmente unificado, a 
ser gerado exclusivamente pelo Ministério da Saúde, 
além dos seguintes dados:

I – nome e prenome do indivíduo;
II – dia, mês, ano, hora e Município de nascimento;
III – sexo do indivíduo;

IV – informação sobre gestação múltipla, quan-
do for o caso;

V – nome e prenome, naturalidade, profissão, 
endereço de residência da mãe e sua idade na oca-
sião do parto;

VI – nome e prenome do pai; e
VII outros dados a serem definidos em regula-

mento.
§ 1° O prenome previsto no inciso I não pode 

expor seu portador ao ridículo.
§ 2° Caso não seja possível determinar a hora 

do nascimento, prevista no inciso II, admite–se a de-
claração da hora aproximada.

§ 3° A declaração e o preenchimento dos dados 
do inciso VI são facultativos.

§ 4° A Declaração de Nascido Vivo deverá conter 
inscrição indicando que o registro civil de nascimen-
to permanece obrigatório, não sendo substituído por 
esse documento.

Art. 5° Os dados colhidos nas Declarações de 
Nascido Vivo serão consolidados em sistema de in-
formação do Ministério da Saúde.

§ 1° Os dados do sistema previsto no caput po-
derão ser compartilhados com outros órgãos públicos, 
para elaboração de estatísticas voltadas ao desenvolvi-
mento, avaliação e monitoramento de políticas públicas, 
respeitadas as normas do Ministério da Saúde sobre 
acesso a informações que exigem confidencialidade.

§ 2° O sistema previsto no caput deverá assegu-
rar a interoperabilidade com o sistema de registro ele-
trônico determinado pela Lei n° 11.977, de 7 de julho 
de 2009, de modo a permitir a troca de dados com os 
serviços de registro civil de pessoas naturais.

Art. 6° Os arts. 49 e 54 da Lei n° 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 49.  ................................................
 .......................................................................

§ 3° No mapa de que trata o caput de-
verá ser informado o número da identificação 
da Declaração de Nascido Vivo.

§ 4° Os mapas dos nascimentos deve-
rão ser remetidos aos órgãos públicos inte-
ressados no cruzamento das informações do 
registro civil e da Declaração de Nascido Vivo 
conforme o regulamento, com o objetivo de in-
tegrar a informação e promover a busca ativa 
de nascimentos.

§ 5° Os mapas previstos no caput e no 
§ 4° deverão ser remetidos por meio digital 
quando o registrador detenha capacidade de 
transmissão de dados.”(NR)



16794 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

“Art. 54.  ................................................
 .......................................................................

10) número de identificação da Declara-
ção de Nascido Vivo – com controle do dígito 
verificador, ressalvado na hipótese de registro 
tardio previsto no art. 46 desta Lei.

§ 1° Não constituem motivo para recu-
sa, devolução ou solicitação de retificação da 
Declaração de Nascido Vivo por parte do Re-
gistrador Civil das Pessoas Naturais:

I – equívocos ou divergências que não 
comprometam a identificação da mãe;

II – omissão do nome do recém–nascido 
ou do nome do pai;

III – divergência parcial ou total entre o 
nome do recém–nascido constante da decla-
ração e o escolhido em manifestação perante 
o registrador no momento do registro de nas-
cimento, prevalecendo este último;

IV – divergência parcial ou total entre o 
nome do pai constante da declaração e o ve-
rificado pelo registrador nos termos da legis-
lação civil, prevalecendo este último;

V – demais equívocos, omissões ou di-
vergências que não comprometam informa-
ções relevantes para o registro de nascimento.

§ 2° O nome do pai constante da Decla-
ração de Nascido Vivo não constitui prova ou 
presunção da paternidade, somente podendo 
ser lançado no registro de nascimento quando 
verificado nos termos da legislação civil vigente.

§ 3° Nos nascimentos frutos de partos 
sem assistência de profissionais da saúde ou 
parteiras tradicionais, a Declaração de Nasci-
do Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro 
Civil que lavrarem o registro de nascimento, 
sempre que haja demanda das Secretarias 
Estaduais ou Municipais de Saúde para que 
realizem tais emissões.”(NR)

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem, sem querer atrapalhar o 
trabalho de V. Exª, que está num dinamismo muito forte.

Apenas para informar a V. Exª que, no tocante à 
PEC 123, o processado já está à Mesa, e eu pediria a 
V. Exª apenas a leitura para que contássemos o prazo, 
se isso for possível.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Eunício, a assessoria da 
Presidência...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– A nossa Cláudia, com certeza, vai colocar nas mãos 
de V. Exª antes de encerrar esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ela me informa que a PEC 123 acabou 
de chegar, e, evidentemente, a Presidência vai ler com 
o maior prazer possível. É a chamada PEC da Música.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu agradeço a V. Exª e peço desculpas por atrapa-
lhar o andamento dos trabalhos de V. Exª.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2012

Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2012 
(nº 3.331/2012, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidente da República, que acresce 
o art. 135–A ao Decreto–Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, para 
tipificar o crime de condicionar atendimento 
médico–hospitalar emergencial a qualquer 
garantia, e dá outras providências.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. O Relator é o Senador 
Humberto Costa.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 482, 2012

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 34, de 2012 (PL n° 3.331, de 2012, 
na origem), da Presidenta da República, 
que acresce o art. 135–A ao Decreto–Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para tipificar o crime de condicionar 
atendimento médico–hospitalar emergen-
cial a qualquer garantia e dá outras provi-
dências.

Relator: Senador Humberto Costa

I – Relatório

Esta Comissão examina o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) n° 34, de 2012 (PL n° 3.331, de 2012, na 
origem), de iniciativa da Excelentíssima Senhora Presi-
denta da República, que tipifica o crime de condiciona-
mento de atendimento médico–hospitalar emergencial 
a qualquer garantia.

A proposição é estruturada em quatro artigos.
O art. 1° propõe o acréscimo ao Decreto–Lei n° 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, de 
art. 135–A, que tipifica como crime de condicionamento 
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de atendimento médico–hospitalar emergencial a exi-
gência de cheque–caução, nota promissória ou qual-
quer garantia, e o preenchimento prévio de formulários 
administrativos, como condição para o atendimento 
médico–hospitalar emergencial. A pena estipulada é a 
de detenção, de três meses a um ano, e multa.

O parágrafo único do art. 1° determina que a pena 
seja aumentada até o dobro no caso da negativa de 
atendimento resultar lesão corporal de natureza grave, 
e até o triplo se resultar a morte.

O art. 2° impõe ao estabelecimento de saúde 
que realize atendimento médico–hospitalar emergen-
cial a afixação, em local visível, de cartaz ou equiva-
lente, com a seguinte informação: “Constitui crime a 
exigência de cheque–caução, de nota promissória ou 
de qualquer garantia, bem como do preenchimento 
prévio de formulários administrativos, como condição 
para o atendimento médico–hospitalar emergencial, 
nos termos do art. 135–A do Decreto–Lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal.”

O art. 3° fixa que o Poder Executivo regulamen-
tará a lei decorrente da aprovação do projeto, que 
passará a viger na data de sua publicação, conforme 
proposto no art. 4°

Ao justificar a proposta, os Senhores Ministros 
de Estado da Justiça e da Saúde afirmam que a in-
violabilidade do direito à vida, a proteção à saúde e 
a dignidade humana são garantias fundamentais de 
qualquer pessoa, cabendo ao Estado assegurar sua 
efetivação, intervindo não somente para garantir os 
serviços públicos necessários à sua concretização, 
mas também para afastar qualquer forma de agressão.

Os Senhores Ministros acrescentam que a exi-
gência de cheque–caução, nota promissória ou qual-
quer garantia, assim como o preenchimento prévio 
de formulários administrativos, como condição para o 
atendimento médico–hospitalar emergencial, afronta 
diretamente os direitos e garantias em questão.

Na Câmara dos Deputados, o referido projeto de 
lei foi distribuído à Comissão de Seguridade Social e 
Família (CSSF) e à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC).

O Deputado Arnaldo Faria de Sá proferiu, em 
Plenário, o parecer pela CCJC, que concluiu pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no 
mérito, pela aprovação da proposta.

O Deputado Amauri Teixeira proferiu, em Plená-
rio, o parecer pela CSSF, que conclui pela aprovação 
do projeto de lei.

Após a discussão em turno único, o PL n° 3.331, 
de 2012, foi aprovado na Câmara dos Deputados.

Remetido a esta Casa em 3 de maio de 2012, 
tramita como Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 34, 
de 2012.

No Senado Federal, a proposição foi distribuída 
a esta Comissão.

Não foram oferecidas emendas ao projeto de lei.

II – Análise

É prerrogativa desta Comissão manifestar–se so-
bre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalida-
de da proposição sob comento, devendo, ainda, emitir 
parecer a respeito do mérito, consoante o disposto no 
art. 101, incisos I e II, alínea d, do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Em relação à constitucionalidade, o PLC n° 34, 
de 2012, cuida de assunto da competência legislativa 
da União e está de acordo com as disposições cons-
titucionais concernentes às atribuições do Congresso 
Nacional (art. 48) e à legitimidade da iniciativa legisla-
tiva (art. 61). O projeto de lei em referência não afronta 
disposição nenhuma do texto constitucional.

No tocante à juridicidade, a proposição cumpre as 
exigências de inovação, efetividade, espécie normativa 
adequada, coercitividade e generalidade.

Tampouco há vício de natureza regimental.
O projeto de lei está vazado em boa técnica le-

gislativa.
Relativamente ao mérito, mencione–se que o PLC 

n° 34, de 2012, visa coibir casos extremos que, com 
certa frequência, têm ocorrido em diversos hospitais 
do País, quais sejam, recusas de atendimento emer-
genciais na impossibilidade de o paciente não dispor, 
no momento, de recursos ou outras formas que aten-
dam as suas exigências de caução e de garantias. Não 
menos usual tem sido a ocorrência de graves danos à 
saúde desses pacientes, inclusive óbitos, em decor-
rência da falta do pronto atendimento.

As repercussões dessas situações ilustram a gra-
vidade da situação enfrentada diariamente por benefi-
ciários de planos de saúde em hospitais de todo o País.

Como se depreende, torna–se necessário com-
bater a impunidade que vem permitindo a continuidade 
dessa prática nociva de exigir garantia antes do aten-
dimento médico–hospitalar emergencial.

Para tanto, é mister inserir no Código Penal dispo-
sitivo que a tipifique como crime; assim, nos termos do 
projeto em exame, o condicionamento de atendimento 
médico–hospitalar emergencial à exigência de caução, 
nota promissória ou qualquer garantia, como também 
ao preenchimento prévio de formulários administrativos, 
passa a configurar crime sujeito a detenção e multa.
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O PLC n° 34, de 2012, trata, portanto, de priorizar 
a vida em vez da tendência observada de subordinar 
tudo ao lucro e ao ganho.

Por fim, é de realçar que a lei nasce do fato so-
cial. Portanto, a proposição se nos afigura oportuna e 
socialmente justificável, porquanto visa a solucionar 
definitivamente um problema grave, que pode, infeliz-
mente, afetar qualquer pessoa.

III – Voto

Pelas razões expostas, opinamos pela constitu-
cionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n° 34, de 2012.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. – Senador 
Eunício Oliveira, Presidente. – Senador Humberto 
Costa, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer é favorável ao projeto, que 
será publicado na forma regimental. 

Cópias do referido parecer estão disponíveis. 
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Discussão do projeto em turno único.
Em discussão o presente projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores que aprovam 

o presente projeto, permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção e será comunicado à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 34, DE 2012 

(nº 3.331/2012, na Casa de origem) 
(De iniciativa da Presidência da República)

Acresce o art. 135–A ao Decreto–Lei n 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para tipificar o crime de condicionar 
atendimento médico–hospitalar emergen-
cial a qualquer garantia e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto–Lei n° 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 135–A:

“Condicionamento de atendimento mó-
dico–hospitalar emergencial”

Art. 135–A. Exigir cheque–caução, nota 
promissória ou qualquer garantia, bem como 
o preenchimento prévio de formulários admi-
nistrativos, como condição para o atendimento 
médico–hospitalar emergencial:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada até 
o dobro se da negativa de atendimento resulta 
lesão corporal de natureza grave, e até o triplo 
se resulta a morte.”

Art. 2° O estabelecimento de saúde que reali-
ze atendimento médico–hospitalar emergencial fica 
obrigado a afixar, em local visível, cartaz ou equiva-
lente, com a seguinte informação: “Constitui crime a 
exigência de cheque–caução, de nota promissória ou 

de qualquer garantia, bem como do preenchimento 
prévio de formulários administrativos, como condição 
para o atendimento médico–hospitalar emergencial, 
nos termos do art. 135–A do Decreto–Lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 33, DE 2009

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220–A à Constitui�
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363, do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas consecutivas, em fase de discussão 
em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito.

Está lido a pedido.
Encerrada esta discussão, a matéria constará da 

Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para 
prosseguimento da discussão.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2011, também 
foi aprovado por unanimidade na CCJ, tem urgência e 
trata da criação de cargos da Advocacia da União, e o 
Governo tem interesse em estruturar melhor a nossa 
Advocacia–Geral da União. 

Eu pediria a V. Exª que também o incluísse na 
Ordem do Dia e que nós pudéssemos votá–lo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador José Pimentel, da mesma for-
ma, se não houver objeção, o projeto está sobre a Mesa.
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Há acordo?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – De 

acordo, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

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

PMDB – MS) – Está incluído também na Ordem do Dia.
Projeto de Lei da Câmara nº 137...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Sr. Presidente, esse projeto não foi apresentado na 
reunião dos Líderes e é um projeto que acrescenta 
mais despesa.

Eu pediria ao Líder do Governo que apresentasse 
isso na próxima sessão deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Flexa Ribeiro, o Regimento 
é claro: se V. Exª não está de acordo, a Presidência 
tem que retirar. Não vou incluí–lo na Ordem do Dia. É 
claro o Regimento. V. Exª é quem vai decidir se pode-
mos incluí–lo ou não.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Deixe–me conversar um pouquinho com o nosso Líder, 
Senador Pimentel, para ele me explicar que despesa é 
essa que ele quer aumentar, mais custeio para o Brasil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente Waldemir Moka, enquanto os Líderes 
Flexa Ribeiro e José Pimentel...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, eu tenho que aguardar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ainda tenho que encerrar a Ordem 
do Dia para votar alguns requerimentos. É só uma 
questão de...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – De 
acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Temos acordo?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Vamos votar o projeto que o Senador Pimentel solicita.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, quero agradecer à Liderança da Minoria 
por compreender a importância desta matéria.

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

PMDB – MS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2011

Discussão em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2011 (nº 7.580/2010 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-

cia da República, que cria cargos de Advoga�
do da União.

Parecer sob o nº 449, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O Relator é o Senador Humberto Costa, favorá-
vel ao projeto, com a Emenda nº 1–CCJ, de redação.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno 

único.
Em discussão o presente projeto.(Pausa.)
Encerrada a discussão. 
Em votação.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores que concordam 

com o presente projeto, sem prejuízo da emenda, per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à sanção.
Será comunicado à Câmara dos Deputados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Só um esclarecimento, Sr. Presidente: a PEC nº 123, 
a da Música, já foi lida?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto, Senador, por favor.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 483, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n° 137, de 2011 (n° 7.580, de 2010, 
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara n° 137, de 2011 (n° 7.580, 
de 2010, na Casa de origem), que cria cargos de Ad-
vogado da União, consolidando a Emenda n° 1 – CCJ, 
de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
2012. 
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ANEXO AO PARECER N° 483, DE 2012.

Cria cargos de Advogado da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São criados, no quadro da Advocacia–Ge-

ral da União, 560 (quinhentos e sessenta) cargos de 
Advogado da União, de que trata o inciso I do art. 20 da 
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 2° A criação dos cargos prevista nesta Lei é 
condicionada à sua expressa autorização em anexo 
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 
provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e 
das respectivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao 
exercício em que forem considerados criados e providos.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em discussão a redação final relativa 
ao PLC nº 137. (Pausa.) 

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-

cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

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

PMDB – MS) – Senador Suplicy, V. Exª deseja incluir 
alguma matéria na Ordem do Dia?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
queria saber se a PEC nº 123, de 2011, a da Música, 
já foi lida. Só para confirmar o que aconteceu, porque 
houve uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu vou encerrar a Ordem do Dia e, 
logo após, vou passar a ler a PEC nº 123, que é a 
PEC da Música.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – En-
tão, ainda será lida. Agradeço a informação. Obrigado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – An-
tes de encerrar a Ordem do Dia, pediria a V. Exª que, 
se possível, faça a leitura da PEC nº 17, que trata dos 
procuradores.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Da mesma forma, Senador José Pi-
mentel, farei a leitura, se houver acordo, mas após o 
encerramento da Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sem 
problema, Sr. Presidente.

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

PMDB – MS) – Está encerrada a Ordem do Dia.

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

3 
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.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Minis-
tério Público da União, que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro do Ministério 
Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento 

nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Comple-
mentar, do Senador Renato Casagrande, que 
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acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Comple�
mentar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo 
para a extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1–CAE, que apresenta.

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependen�
tes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 9 de setembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 442, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 
324/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli�
ca da Índia, celebrado em Brasília, em 16 de 
abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 443, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Jor-
ge Viana.

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).

11 
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 355, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (indenização por 
descumprimento das normas trabalhistas).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Passa–se à votação do requerimento 
de urgência que foi lido no Expediente.

Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2011.
Em votação o Requerimento nº 404, de 2012.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (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.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 123, de 2011, a PEC da Música.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parecer da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania sobre a PEC nº 17, 

de 2012.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer vai à publicação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar que 
se trata de uma PEC de grande relevância para todos 
os artistas, compositores, cantores, e essa medida 
será muito bem–vinda, inclusive, o Senador Eunício 
Oliveira, que foi o Relator, e pessoas como o Fagner, 
entre tantos outros músicos e cantores, compareceram 
aqui para dar força a essa proposição que, portanto, 
em breve, será apreciada e votada.

Agradeço, Sr. Presidente, Senador Waldemir 
Moka.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Moka, en-
caminho à Mesa dois requerimentos de aplauso à 
Academia Paraense de Letras e ao Instituto Histórico 
e Geográfico do Pará, que comemoraram, no último 
dia 3 de maio, 112 anos de fundação.

Então, encaminho à Mesa esse voto de aplauso, 
para o qual peço a aprovação dos meus Pares, e que 
seja levado ao conhecimento dos membros da Aca-
demia Paraense de Letras e do Instituto Histórico e 
Geográfico do Pará.

O outro requerimento diz respeito ao fato de que, 
no último dia 3, tomou posse na Presidência da Acade-
mia Paraense de Letras, para o biênio de 2012/2014, 
o Dr. Alcyr Boris de Souza Meira, engenheiro civil, que 
ocupa a Cadeira nº 33 da Academia Paraense de Le-
tras há 13 anos.

Então, peço a V. Exª que dê encaminhamento aos 
dois requerimentos e que sejam feitas as devidas co-
municações aos membros da Academia Paraense de 
Letras e ao seu Presidente, Dr. Alcyr Boris de Souza 
Meira, bem como à Presidência do Instituto Geográfico 
do Pará, cuja titular é a Drª Anaiza Virgolino.

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

PMDB – MS) – A Presidência informa ao Senador Flexa 
Ribeiro que os dois requerimentos estão devidamente 
instruídos na Mesa e serão encaminhado à publicação 
com os respectivos encaminhamentos.

V. Exª será atendido regimentalmente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 416, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 

anais do Senado, Voto de Aplauso à Academia Paraen-
se de Letra–APL e ao Instituto Histórico e Geográfico 
do Pará–IHGP, pela comemoração de seus 112 (cento 
e doze) anos de fundação, ocorrido na última quinta–
feira, dia 03 do mês de maio corrente.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento das seguintes autoridades:

• Doutor ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA, 
Presidente da Associação Paraense de Letras, biênio 
2012/2014;

• Doutora ANAIZA VIRGULINO, Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

Justificação

A Academia Paraense de Letras (APL) e o Instituto 
Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) foram criados 
no dia 3 de maio de 1900, em sessão presidida pelo 
então Governador Paes de Carvalho, em Belém–PA, 
com a finalidade de produzir conhecimento e estimular 
a formação de pesquisadores no Pará.

É inegável a importância das duas entidades 
para a cultura paraense, seja preservando o acervo 
centenário que possuem, seja estimulando e fortale-
cendo o desenvolvimento cultural do Estado do Pará, 
através principalmente do apoio a atividades artísticas 
e científicas e do intercâmbio com suas congêneres 
no Brasil e em outros países do mundo.

A data foi comemorada com uma solenidade re-
alizada na sede da APL, ocasião em que o Presidente 
da Assembléia Legislativa do Pará, Deputado Manoel 
Pioneiro, deu posse ao novo Presidente da APL, o ar-
quiteto e romancista Alcyr Meira, acadêmico ocupante 
há treze anos da cadeira n° 03 da Academia.

Dessa forma, espero receber o apoio de meus 
pares para homenagear as instituições que abrigam 
em seus quadros os expoentes das artes e das ci-
ências do meu querido Estado do Pará.  – Senador 
Flexa Ribeiro.

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado 
nos anais do Senado, Voto de Congratulações ao Dr. 
Alcyr Boris de Souza Meira, que foi conduzido à Pre-
sidência da Associação Paraense de Letras, para o 
Biênio 2012/2014.

Requeiro ainda que este Voto seja levado ao co-
nhecimento do homenageado.

Justificação

Engenheiro civil renomado, Dr. Alcyr é autor de 
quatro romances e ocupa a Cadeira de numero 33, da 
APL há 13 anos.
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Quando admitido pelo Ministério da Educação e 
Cultura como consultor de planejamento universitário, 
concebeu e desenvolveu o Plano Diretor de oito uni-
versidades no Brasil e uma no Paraguai.

Possui mais de cinquenta medalhas e comendas, 
das quais merecem realce: Palma Universitária – classe 
especial – outorgada pela UFPA; Mérito Universitário, 
outorgada pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; Mérito Tamandaré, outorgada pelo Ministério 
da Marinha; Mérito Industrial “Júlio Müller”, concedida 
pela Federação das Indústrias de Mato Grosso; Or-
dem do Mérito do Tocantins, concedida pelo Governo 
do Estado do Tocantins; Honra ao Mérito da SUDAM, 
concedida pela SUDAM; Ordem da Estrela do Acre – 
grau de Comendador, concedida

pelo Governo do Estado do Acre; Medalha de 
Honra da Universidade de Beirut – Líbano; Medalha da 
Rice University – Houston – Texas – USA; Medalha da 
Universidad de Salamanca – Salamanca – Espanha; 
Medalha da Universidad de León y Castilla – Castilia 
– Espanha.

Detentor de alguns títulos honoríficos, poden-
do–se destacar os de Cidadão Norte–Riograndense, 
concedido pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Norte; Cidadão Mato–Grossense, con-
cedido pela Assembléia Legislativa de Mato Grosso; 
Cidadão Cuiabano, concedido pela Câmara Municipal 
de Cuiabá.

Peço o apoio de meus Pares na aprovação des-
ta merecida homenagem, obrigado. – Senador Flexa 
Ribeiro.

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

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

PMDB – MS) – Nada mais havendo a...
Pois não, Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, conside-
rando o horário, possivelmente nós não daremos mais 
prosseguimento à lista de oradores. Assim, solicito à 
Mesa considere como lido o meu discurso de hoje, 
onde trato de três temas.

O primeiro deles é para parabenizar os Prefei-
tos do meu Estado que receberam o Prêmio SEBRAE 
Prefeito Empreendedor do Espírito Santo. Em seguida, 
saúdo a 50ª Assembleia da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), realizada a poucos dias atrás. 
E, por fim, trato da posse da Ministra Carmem Lúcia 
na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Assim, solicito Sr. Presidente, que, se possível, 
seja considerado como lido meu discurso de hoje.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA ANA RITA.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, público na tribuna de honra, expectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. aqui presentes, subo a esta tribuna para 
registrar vários assuntos importantes.

O primeiro deles é parabenizar todos os prefeitos 
do meu Estado – o Espírito Santo – que receberam o 
Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor do Espírito 
Santo. Essa premiação reconhece os gestores munici-
pais que mais contribuíram para reduzir a burocracia, 
ampliar as compras públicas e formalizar negócios de 
pequeno porte nas cidades.

Das sete categorias do prêmio, cinco foram con-
quistadas por prefeitos do partido dos trabalhadores. 
Isso mostra que temos projetos e programas para o 
desenvolvimento dos municípios capixabas.

E pela terceira vez o companheiro do PT, prefei-
to do município de Cariacica, Helder Salomão, levou 
o prêmio máximo: o de prefeito que mais estimulou o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas no 
Espírito Santo em 2011.

Vale lembrar que Cariacica foi a primeira cidade 
do Brasil a sancionar a Lei Geral Municipal da Micro e 
Pequena Empresa, seguindo os passos da Lei Geral 
Municipal da Micro e Pequena Empresa. A cidade conta 
com incentivos importantes para o empreendedorismo. 
A Prefeitura foi pioneira na criação da Subsecretária 
da Micro e Pequena Empresa.

Também receberam o Prêmio SEBRAE por im-
plantarem os melhores projetos de apoio aos pequenos 
negócios com foco em formalização, desburocratização, 
empreendedorismo, gestão pública, desenvolvimento 
rural e inovação, os companheiros do PT: João Carlos 
Coser (prefeito de Vitória), Cleone Gomes do Nasci-
mento (prefeito de Castelo), Carlos Roberto Casteglione 
Dias (prefeito de Cachoeiro do Itapemirim). Também 
Antônio Carlos Machado (prefeito de Pinheiros) e An-
tônio Sérgio Alves Vidigal (prefeito de Serra).

Parabenizo o Sebrae pela iniciativa, que tem o 
objetivo de incentivar prefeituras a desenvolver polí-
ticas públicas voltadas para o segmento das micro e 
pequenas empresas, além de reforçar a importância 
do empreendedorismo nas cidades.

O outro tema que quero ressaltar é saudar a Quin-
quagésima Assembléia dos Bispos da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, CNBB, que aconteceu em 
Aparecida, no estado de São Paulo, no final de abril.

A Assembléia é um marco na organização da 
Conferência, que completa 60 anos em outubro de 
2012, e quer realçar a importância que cada um desses 
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encontros teve para o fortalecimento da colegialidade 
episcopal e da animação da ação evangelizadora da 
Igreja Católica no Brasil.

Quero saudar os bispos de meu estado: Dom Luiz 
Macilha Vilela, Dom Rubens e Dom Wladimir, arcebispo 
e bispos auxiliares de minha Arquidiocese de Vitória, 
respectivamente. Dom Décio Sossai Zandonade, bis-
po da diocese de Colatina; Dom Dario Campos, bispo 
da diocese de Cachoeiro de Itapemirim; Dom Zanoni 
Demettino Castro, bispo da diocese de São Mateus. 
A vocês que contribuem para a construção de uma 
sociedade capixaba mais consciente de seus direitos 
e deveres, o meu abraço carinhoso.

Durante esses nove dias, com o tema “A Palavra 
de Deus na vida e missão da Igreja”, os bispos traba-
lharam sobre uma extensa pauta, envolvendo diver-
sos assuntos. Entre eles, a exposição das Comissões 
para a Amazônia e da Ação Missionária, bem como 
a preparação para 5ã Semana Social Brasileira, que 
muito tem a contribuir para a discussão de um Proje-
to Popular e Alternativo para o nosso País. É preciso 
formar a consciência do compromisso, especialmente 
pela promoção dos Direitos Humanos e promoção da 
justiça e da paz.

Um outro assunto importante que foi discutido pela 
Conferência na Assembléia foram as Eleições 2012. Os 
bispos trazem elementos novos e fundamentais para 
ajudar os eleitores no processo de discernimento do 
voto livre e consciente, na escolha para os chefes dos 
executivos das cidades e suas câmaras legislativas.

Parabenizo a conferência e os 60 anos da CNBB.
Finalizo meu pronunciamento destacando um fato 

positivo para as mulheres do nosso país: a posse da 
ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha como a primeira 
mulher presidenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Em 80 anos de história da Justiça Eleitoral, nunca uma 
mulher havia chegado a este posto.

Acredito, senhoras senadoras e senhores sena-
dores, que a mulher tem um diferencial em suas ges-
tões. Sabemos ser doces quando há necessidade, mas 
sabemos ser duras e exigentes quando se faz preciso.

E a presidenta do TSE, Cármen Lúcia, pela sua 
respeitável trajetória, somada a estes diferenciais pró-
prios das mulheres, significará um avanço. Tive o prazer 
de ouvir seu discurso durante sua posse. Ela destacou 
a necessidade de maior rapidez da Justiça para atender 
aos anseios dos cidadãos, salientou a importância da 
imprensa livre na construção da democracia e citou a 
Lei da Ficha Limpa como necessária para nossa de-
mocracia eleitoral. Disse que a probidade do cidadão 
é ainda a maior garantia da lisura das eleições.

Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia desde 
cedo se dedicou à carreira jurídica. Formou–se em Di-

reito, é mestre em Direito Constitucional, especialista 
em Direito de Empresa e doutora em Direito de Esta-
do. Atuou como advogada, foi procuradora do Estado 
de Minas Gerais e professora por mais de 20 anos. 
Uma mulher preparada, conhecida por sua eloqüência 
e pela firmeza em suas decisões. Autora de extensa 
produção intelectual jurídica, tendo escrito sete livros 
e mais de 70 artigos em publicações especializadas, 
o TSE não poderia estar em melhores mãos.

Ainda mais este ano, pautado pelo tema eleitoral. 
Eleições que, pela primeira vez, terá como pano de fun-
do a Lei da Ficha Limpa. Desafio para a nossa ministra.

Desafio, aliás, que ela não se furtou. Em seu 
discurso fez questão de lembrar da necessidade de 
transparência e lisura dos processos eleitorais. Ressalto 
aqui as próprias palavras da ministra: “Nenhuma lei do 
mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e 
o comprometimento do cidadão. O caminho mais cur-
to para a justiça é a conduta reta de cada um de nós, 
cidadãos. O homem probo ainda é a maior garantia 
da justiça em uma sociedade e só a consciência de 
justiça faz um indivíduo ser um cidadão”.

Palavras que tocaram profundamente a todos 
nós, fazendo–nos refletir com relação ao “voto limpo”.

Segundo a ministra, eleição “mais segura e ho-
nesta é aquela em que cada cidadão vota limpo. Como 
um rio que, por mais caudaloso que seja, não garante 
o barco nem transporta o ribeirinho que não deixa a 
comodidade da margem. Também o Direito mais bem 
elaborado não realiza a justiça se o cidadão não cha-
mar a si a responsabilidade de fazer valer a lei para 
construir a sua história segundo a sua idéia do justo.”

Grandes verdades, já que cada brasileiro e cada 
brasileira em todos os cantos desse país tem o poder 
de voto, tem a cidadania à mão e, por isso, deve ter a 
clareza e a dimensão desse poder. A construção do país 
é uma responsabilidade de cada um. Colocar homens 
e mulheres íntegros, comprometidos verdadeiramente 
com mudanças, com a construção de uma sociedade 
mais justa e humana é papel de todas e de todos. A 
consciência é um dever comum. Ressalto, mais uma 
vez, as palavras da ministra Carmem Lúcia: “Só você, 
cidadão, é o autor da sua história. O amanhã se plan-
ta hoje. Você escreve o seu presente e o seu futuro. O 
voto não é apenas um nome. É um país em constru-
ção. Juntos, escolhemos o nosso rumo, aproveitando 
o vento, fazendo nossa própria rota”.

É isso, Sr. Presidente. Não poderia deixar de 
enfatizar a importância de mais uma mulher nos re-
presentar em uma esfera tão alta de poder: o Tribunal 
Superior Eleitoral.

Tenho certeza do senso de Justiça da Ministra Car-
mem é imenso e que ela não furtará em salvaguardar 
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nossas eleições municipais deste ano. Ela sabe das defi-
ciências na prestação da Justiça em nosso país, sabe do 
desafio que se impõe em estar à frente do TSE, dos pre-
conceitos que muitas vezes as mulheres sofrem em am-
bientes de trabalho e em outros locais por onde passam.

Enfim, encerro meu pronunciamento com a es-
perança na transformação do nosso Brasil por meio 
de nós, brasileiras e brasileiros.

Era isso que tinha a dizer.
Obrigada.
O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª será atendida na forma do Re-
gimento.

Sobre a mesa, expediente.
Sr. Presidente, tenho a satisfação de comunicar 

a V. Exª que fui eleita, na reunião realizada na data de 
hoje, Presidente do Conselho do Diploma Mulher Ci�
dadã Bertha Lutz, criada pela Resolução do Senado 
Federal nº 2 de 2001.

Informo ainda que, na mesma reunião, foi eleita 
Vice–Presidente da comissão a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

Senadora Lídice da Mata, Presidente.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

 
Of. LUTZ nº 17/2012

Brasília, 9 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Exce-

lência que fui eleita, em reunião realizada na data de 
hoje, Presidente do Conselho do Diploma Mulher–Ci-
dadã Bertha Lutz, criado pela Resolução do Senado 
Federal nº 2, de 2001.

Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleita 
Vice–Presidente da Comissão a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

Atenciosamente, Senadora Lídice da Mata, Pre-
sidente.  

O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente.
Sr. Presidente, tenho a satisfação de comunicar 

a V. Exª a instalação, na data de hoje, da Comissão do 
Projeto Jovem Senador, criado pela Resolução do Se�
nado Federal nº 42, de 2010, para a qual tive a honra 
de ser eleito Presidente.

Informo ainda que, na mesma reunião, foi eleito 
Vice–Presidente da Comissão o Senador Paulo Paim.

Atenciosamente,
Senador Paulo Davim.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

OF.CPJS nº 13/2012

Brasília, 09 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Exce-

lência a instalação, na data de hoje, da Comissão do 
Projeto Jovem Senador, criada pela Resolução do Se-
nado Federal nº 42, de 2010, para a qual tive a honra 
de ser eleito Presidente.

Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito 
Vice–Presidente da Comissão o Senador Paulo Paim.

Atenciosamente, Senador Paulo Paim, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O expediente lido vai à publicação.

Com a palavra o orador inscrito, Senador Sér-
gio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros 
telespectadores da TV Senador, ouvintes da Rádio 
Senado, boa noite a todos, volto à tribuna para tratar 
do agronegócio brasileiro. 

É fundamental lembrar que em 2011, segundo o 
IBGE, a economia brasileira cresceu 2,73% enquanto, 
de acordo com estudo feito em parceria pelo Cepea 
da Esalq/USP e a CNA, o PIB do agronegócio fechou 
2011 com uma alta de 5,7%. 

A agroindústria cresceu apenas 0,66% no ano, 
prejudicada pelo desempenho negativo da indústria 
de açúcar, negativo em 10,76%; têxtil, 9,95%; e cal-
çados, 11,58%. 

Contribuíram de forma positiva, Senador Moka, 
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, 
os segmentos de óleos vegetais, em 12,06%, café em 
13,44% e outros alimentos, da ordem de 10,49%. 

O resultado do PIB do setor agropecuário foi fa-
vorecido pela safra de grãos e fibras, com produção 
recorde de 162,8 milhões de toneladas em 2011. 

Mais importante, no entanto, é o impacto do agro-
negócio nacional nas contas externas. 

A balança comercial do agronegócio brasileiro, 
divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, MAPA, fechou o ano de 2011 com um 
saldo positivo de US$ 77,5 bilhões. 

As exportações agropecuárias brasileiras so-
maram, no ano passado, US$ 94,6 bilhões, superan-
do em 23,7% o valor obtido em 2010, que foi de US$ 
76,4 bilhões. 

Esse montante é quatro vezes maior que o sal-
do obtido no ano de 2000, quando o País exportou 
US$20,6 bilhões em produtos agropecuários. 

Srªs e Srs.Senadores, telespectadores da TV Se-
nador em todo o Brasil e ouvintes da Rádio Senado, 
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é absolutamente evidente a importância econômica 
e social do agronegócio brasileiro para o nosso País. 

Por isso é fundamental que o Governo esteja 
sempre atento aos desafios relacionados à produção 
no setor agropecuário. 

E aqui, Sr. Presidente, Senador Paim, eu ressalto 
que os juros no Brasil vêm caindo de forma drástica, e 
isso é importante, Senadora Vanessa Grazziotin, para 
o crescimento deste País, a taxa Selic há pouco tempo 
chegava a casa dos 20 pontos percentuais, hoje está 
em menos de dez pontos. 

Os juros para o financiamento de veículos, os ju-
ros de linhas de crédito para a casa própria, os juros 
também para o capital caíram; todos eles caíram nos 
últimos meses, e em especial nas últimas semanas. 
No entanto, os juros para o agronegócio se mantêm 
os mesmos, em 6,75% ao ano.

Nós fazemos um pleito ao Governo brasileiro 
para que esses juros também sejam reduzidos, se não 
na mesma proporção da taxa Selic, pelo menos em 
um ponto percentual, ficando aí na mesma proporção 
dos demais juros de financiamento concedidos pelos 
bancos.

Por isso, Sr. Presidente, é fundamental que o Go-
verno esteja sempre atento aos desafios relacionados 
à produção do setor agropecuário.

E assim, reveste–se de grande importância o 
lançamento, na última segunda–feira, na capital do 
meu Estado, na cidade de Curitiba, do Plano Safra de 
Inverno, com a presença do Ministro da Agricultura e 
Abastecimento do Brasil Mendes Ribeiro. 

Na ocasião, o ministro anunciou medidas de re-
ajuste dos preços mínimos de todas as culturas de in-
verno. Chamo a atenção para o anúncio do novo preço 
mínimo do trigo, que passa de R$477,00 a tonelada 
para R$501,00 por tonelada em toda a região Sul. 
Nas regiões Centro–Oeste e Sudoeste e no Estado 
da Bahia, será alterado de R$535,00 para R$552,00 
por tonelada. 

Os novos valores vigoram a partir de julho de 
2012 e vão até julho de 2013. 

Há dois anos não havia reajuste do preço mínimo 
do trigo. Mesmo sendo modesto, eu saúdo o empenho 
do Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro. 

Registro ainda que dentre as medidas de apoio 
ao trigo está o aporte de R$430 milhões para incenti-
var a comercialização dessa safra em 2012, e também 
a ampliação de 14% em relação à safra passada dos 
recursos para o crédito e R$60 milhões para o paga-
mento das subvenções do seguro agrícola.

Temos que garantir, Sr. Presidente, também, o que 
o Plano Safra 2012/1013 prevê para a safra de verão. 

Recentemente o Ministro Mendes Ribeiro disse 
que ficará satisfeito se o Governo Federal mantiver, para 
a safra 2012/2013, os mesmos R$107,21 bilhões dispo-
nibilizados em linhas de crédito para o Plano Agrícola 
Safra 2011/2012. Considero que esses recursos são 
volumosos, mas talvez não sejam suficientes. Ressal-
to aqui a importância de aumentarmos esse recurso, 
talvez o máximo que pudermos, e sei do empenho do 
Ministro da Agricultura nesse sentido. 

Penso que devemos ir além e buscar incrementar 
ainda mais o volume de recursos destinados ao setor, 
até porque, no ano passado, algumas variáveis do mer-
cado internacional auxiliaram o setor. As expectativas 
para 2012 são distintas. De acordo com a CNA, o VBP 
da agricultura deve crescer, ao menos, 1,5%. Irá para 
R$2,5 bilhões, reflexo das dificuldades e da recuperação 
da economia mundial, fator que desaquece o mercado 
de commodities agrícolas, reduzindo os preços desses 
produtos no exterior e no mercado interno. 

O cenário externo também já influenciou negati-
vamente o desempenho PIB do agronegócio brasileiro. 
Afinal, o levantamento feito pela CNA, em parceria com 
o Cepea da Esalq/USP, mostrou um recuo de 0,11% 
do PIB do agronegócio, em janeiro de 2012. Por isso, 
das ações necessárias, Sr. Presidente, para incremen-
tarmos a redução dos juros.

Enfim, tenho a convicção que o Governo da Pre-
sidente Dilma está do lado do produtor, e a condução 
competente do Ministro Mendes Ribeiro a frente do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
atesta isso. A participação do agronegócio brasileiro 
nessa trajetória recente de desenvolvimento socioe-
conômico do País é inquestionável. 

Na verdade, merece destaque e louvor, nossa ca-
pacidade de elevar a produtividade no campo através 
do trabalho e da dedicação dos produtores, do Governo 
e dos investimentos em pesquisa e tecnologia no setor. 

Aqui, faço referência à Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – a Embrapa, que completou 
recentemente 39 anos e é a grande, a maior responsá-
vel por sermos desse tamanho em produção agrícola. 

Além dos benefícios diretos, temos a situação pri-
vilegiada e estratégica de sermos um dos países, um 
dos maiores ou um dos principais produtores mundiais 
de alimentos, no momento em que cresce de forma 
exponencial a importância de países nessa situação.

Sabemos todos que o mundo está comendo 
mais, porque o mundo está produzindo mais, porque 
o mundo está com uma consciência social de melhor 
distribuição de renda em todos os continentes. Quan-
do uma família tem uma melhor condição de renda, 
essa família passa a consumir mais e, principalmente, 
passa a consumir mais alimentos.
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Para concluir, Sr. Presidente, cabe a nós, Con-
gressistas, trabalharmos junto com o Governo para 
garantir esse futuro brilhante e pujante do setor agrí-
cola nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa noite a todos.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice–Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Sérgio Souza, que fez aqui 
o seu pronunciamento. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ofício.

Sr. Presidente, comunico a V. Exª a instalação da 
Comissão Mista, destinada a apreciar a Medida Pro�destinada a apreciar a Medida Pro�
visória n° 567, de 2012, adotada e publicada em 3 de 
maio de 2012, em reunião realizada nessa data com 
o seguinte resultado: Presidente, Senador Francisco 
Dornelles, PP; vice–Presidente, Deputado Pedro No�
vais, PMDB; Relator, Deputado Henrique Fontana, PT; 
Relator Revisor, Senador Delcídio Amaral, PT; Senador 
Francisco Dornelles, Presidente eventual.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

 
Ofício nº 1/2012–MPV 567

Brasília, 9 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da 

Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Pro-
visória nº 567, adotada e publicada em 3 de maio de 
2012, em reunião realizada nesta data, com o se-
guinte resultado:

Presidente: Senador Francisco Dornelles (PP)
Vice–Presidente: Deputado Pedro Novais (PMDB)
Relator: Deputado Henrique Fontana (PT)
Relator Revisor: Senador Delcídio do Amaral (PT)
Respeitosamente, – Senador Francisco Dornel-

les, Presidente Eventual.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 

A Presidência designa o Deputado Alexandre 
Roso como membro titular, para integrar a Comissão 
Mista, destinada proferir parecer à Medida Provisória 
nº 563, de 2012, conforme Ofício 67, de 2012, da Li�
derança do Partido Socialista Brasileiro – PSB – da 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

OF. B/067/12

Brasília, 8 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Alexandre Roso (PSB–RS), como titular, da 
Medida Provisória nº 563, de 2012, que “Altera a alí-
quota das contribuições previdenciárias sobre a folha 
de salários devidos pelas empresas que especifica, 
institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnoló-
gica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores, o Regime Especial de Tributação do Pro-
grama Nacional de Banda Larga para Implantação de 
Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de 
Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência, restabelece o Programa Um 
Computador por Aluno, altera o Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Se-
micondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de 
maio de 2007, e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Líder do PSB.   

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 

Sr. Presidente, comunico a V. Exª que, na qua�
lidade de Presidente da Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 564, de 2012, indeferi, nos termos do 
art. 4º, § 4º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, as Emendas de nºs 52, 54, 60, 61, 62, 63, 
49, 51, 55, 65, 66, 20, 21, 45, 46, 27, 45, 50, 53, 56, 
58, 59, 67, 68 e 69.

Respeitosamente, Senador Wellington Dias, Pre�
sidente.

É o seguinte o Ofício, na íntegra, e a 
decisão:

 
Ofício nº 39/2012/MPV–564

Brasília, 9 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na qualidade 

de Presidente da Comissão Mista da Medida Provisória 
nº 564, de 2012, indeferi, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1, de 2002–CN, as emendas de nºs 
52, 54, 60, 61, 62, 63, 49, 51, 55, 65, 66, 20, 21, 45, 
46, 27, 43, 50, 53, 56, 58, 59, 67, 68 e 69.
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Respeitosamente, – Senador Wellington Dias, 
Presidente.

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória 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 se-
tores que especifica, dispõe sobre financiamento às 
exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo a 
criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Ga-
rantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de 
fundos dedicados a garantir operações de comércio 
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto, 
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e 
dá outras providências.”

Nos termos do Artigo 4º, § 4º, da Resolução nº 1 
de 2002–CN, indefiro as emendas de nºs 52, 54, 60, 
61, 62, 63, 49, 51, 55, 65, 66, 20, 21, 45, 46, 27, 43, 
50, 53, 56, 58, 59, 67, 68 e 69.

Secretaria de Comissão, 8 de maio de 2012. – 
Senador Wellington Dias, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os expedientes vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 144, DE 2012

Altera o Decreto–Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, para vedar a promoção e 
a comercialização de refeição rápida acom-
panhada de brinde, brinquedo, objeto de 
apelo infantil ou bonificação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º do Decreto–Lei nº 986, de 21 de 

outubro de 1969, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso XXI:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
XXI – refeição rápida ou fast food: ali-

mentos elaborados com rapidez, utilizando 
ingredientes pré–preparados ou pré–proces-
sados, servidos embalados em lanchonetes 
e similares para consumo imediato ou para 
levar.” (NR)

Art. 2º O Decreto–Lei nº 986, de 21 de outubro de 
1969, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 47–A:

“Art. 47–A. Nos estabelecimentos que 
comercializam refeição rápida, não será permi-

tida a promoção, a venda, a comercialização e 
a distribuição, a qualquer título, de forma gra-
tuita ou onerosa, de brinde, brinquedo, objeto 
de apelo infantil ou bonificação direcionada 
ao adquirente ou ao consumidor do alimento.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação oficial. 

Justificação

É sabido que as grandes redes de lanchonetes de 
refeições rápidas, as chamadas fast food, costumam 
associar a venda de lanche à distribuição de brinde ou 
brinquedo, notadamente com personagens queridos 
do universo infantil

Essa associação cria uma lógica de consumo 
prejudicial e incentiva a consolidação de valores dis-
torcidos, bem como a formação de hábitos alimentares 
prejudiciais à saúde.

Acreditamos que a decisão de consumir alimen-
tos deve ser tomada com base na qualidade da dieta, 
e não pode ser ofuscada pelo impulso ou desejo de 
apropriação de um brinquedo ou objeto com apelo in-
fantil. Em muitos casos, a criança nem está com fome, 
ela simplesmente pede aos pais que comprem o lanche 
apenas para receber o brinde, atraída pelos persona-
gens de desenho animado que ali existem. 

Esse impulso ou desejo de adquirir tais objetos é 
amplamente estimulado por um marketing agressivo, 
que incute nos pequenos consumidores uma neces-
sidade desenfreada de ter e de consumir. Utiliza–se, 
dessa forma, um processo subliminar associado à in-
capacidade de julgamento e à inexperiência criança.

A saúde pública também é outro aspecto que há 
de ser observado: pesquisas revelam que uma refeição 
de fast food padronizada, composta por sanduíche, 
batatas fritas e refrigerante açucarado, pode conter 
cerca de mil calorias. Isso pode prejudicar a saúde e 
contribuir para o aparecimento da obesidade. Além 
disso, essas refeições, consumidas com frequência, 
podem provocar a elevação do nível sérico de coles-
terol e triglicérides, elevando o risco do aparecimento 
de doenças cardiovasculares. 

A obesidade é o problema nutricional de maior 
crescimento em todo o mundo, revestindo–se de grande 
importância na pediatria preventiva e na saúde pública. 
Estudos dirigidos com a participação de doze centros 
de pesquisa e universidades de todo o País – estudo 
Nutri Brasil Infância–UNIFESP e Danone Research 
Institute –, mostraram que uma em cada quatro crian-
ças menores de seis anos já apresenta sobrepeso e 
quase 11% apresentam obesidade.

Por tudo, o presente projeto de lei veda a comer-
cialização de lanches, pobres em nutrientes e ricos em 
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calorias, acompanhados de brindes ou de brinquedos, 
no intuito de prevenir a obesidade infantil e todos os 
males causados por essa doença. 

Considerando o exposto, conto com o apoio dos 
meus Pares para aprovação deste projeto de lei. – Se-
nador Eduardo Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO–LEI  
Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE1969.

Institui normas básicas sobre alimentos. 

CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares

....................................................................................
Art 2º Para os efeitos dêste Decreto–lei consi-

dera–se: 
I – Alimento: tôda substância ou mistura de subs-

tâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer 
outra forma adequada, destinadas a fornecer ao orga-
nismo humano os elementos normais à sua formação, 
manutenção e desenvolvimento; 

II – Matéria–prima alimentar: tôda substância de 
origem vegetal ou animal, em estado bruto, que para ser 
utilizada como alimento precise sofrer tratamento e/ou 
transformação de natureza física, química ou biológica;

III – Alimento in natura : todo alimento de origem 
vegetal ou animal, para cujo consumo imediato se exija 
apenas, a remoção da parte não comestível e os tra-
tamentos indicados para a sua perfeita higienização 
e conservação; 

IV – Alimento enriquecido: todo alimento que 
tenha sido adicionado de substância nutriente com a 
finalidade de reforçar o seu valor nutritivo; 

V – Alimento dietético: todo alimento elaborado 
para regimes alimentares especiais destinado a ser 
ingerido por pessoas sãs; 

VI – Alimento de fantasia ou artificial: todo alimen-
to preparado com o objetivo de imitar alimento natural 
e em cuja composição entre, preponderantemente, 
substância não encontrada no alimento a ser imitado; 

VII – Alimento irradiado: todo alimento que tenha 
sido intencionalmente submetido a ação de radiações 
ionizantes, com a finalidade de preservá–lo ou para 
outros fins lícitos, obedecidas as normas que vierem 
a ser elaboradas pelo órgão competente do Ministé-
rio da Saúde; 

VIII – Aditivo intencional: tôda substância ou mis-
tura de substâncias, dotadas, ou não, de valor nutritivo, 
ajuntada ao alimento com a finalidade de impedir alte-
rações, manter, conferir ou intensificar seu aroma, côr 
e sabor, modificar ou manter seu estado físico geral, 

ou exercer qualquer ação exigida para uma boa tec-
nologia de fabricação do alimento; 

IX – Aditivo incidental: tôda substância residual 
ou migrada presente no alimento em decorrência dos 
tratamentos prévios a que tenham sido submetidos a 
matéria–prima aumentar e o alimento in natura e do 
contato do alimento com os artigos e utensílios empre-
gados nas suas diversas fases de fabrico, manipulação, 
embalagem, transporte ou venda; 

X – Produto alimentício: todo alimento derivado 
de matéria–prima alimentar ou de alimento in natura 
, ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por 
processo tecnológico adequado; 

XI – Padrão de identidade e qualidade: o estabe-
lecido pelo órgão competente do Ministério da Saúde 
dispondo sôbre a denominação, definição e composição 
de alimentos, matérias–primas alimentares, alimentos 
in natura e aditivos intencionais, fixando requisitos de 
higiene, normas de envasamento e rotulagem medidos 
de amostragem e análise; 

XII – Rótulo: qualquer identificação impressa ou 
litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados 
a fogo, por pressão ou decalcação aplicados sôbre o 
recipiente, vasilhame envoltório, cartucho ou qualquer 
outro tipo de embalagem do alimento ou sôbre o que 
acompanha o continente; 

XIII – Embalagem: qualquer forma pela qual o 
alimento tenha sido acondicionado, guardado, empa-
cotado ou envasado; 

XIV – Propaganda: a difusão, por quaisquer meios, 
de indicações e a distribuição de alimentos relacio-
nados com a venda, e o emprêgo de matéria–prima 
alimentar, alimento in natura , materiais utilizados no 
seu fabrico ou preservação objetivando promover ou 
incrementar o seu consumo; 

XV – Órgão competente: o órgão técnico espe-
cífico do Ministério da Saúde, bem como os órgãos 
federais, estaduais, municipais, dos Territórios e do Dis-
trito Federal, congêneres, devidamente credenciados; 

XVI – Laboratório oficial: o órgão técnico espe-
cífico do Ministério da Saúde, bem como os órgãos 
congêneres federais, estaduais, municipais, dos Terri-
tórios e do Distrito Federal, devidamente credenciados; 

XVII – Autoridade fiscalizadora competente: o fun-
cionário do órgão competente do Ministério da Saúde 
ou dos demais órgãos fiscalizadores federais, estadu-
ais, municipais, dos Territórios e do Distrito Federal; 

XVIII – Análise de contrôle: aquele que é efetuada 
imediatamente após o registro do alimento, quando da 
sua entrega ao consumo, e que servirá para compro-
var a sua conformidade com o respectivo padrão de 
identidade e qualidade; 
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XIX – Análise fiscal: a efetuada sôbre o alimento 
apreendido pela autoridade fiscalizadora competente 
e que servirá para verificar a sua conformidade com os 
dispositivos dêste Decreto–lei e de seus Regulamentos;

XX – Estabelecimento: o local onde se fabrique, 
produza, manipule, beneficie, acondicione, conserve, 
transporte, armazene, deposite para venda, distribua 
ou venda alimento, matéria–prima alimentar, alimento in 
natura , aditivos intencionais, materiais, artigos e equipa-
mentos destinados a entrar em contato com os mesmos. 

CAPÍTULO IX  
Dos Estabelecimentos 

....................................................................................
Art 47. Nos locais de fabricação, preparação, 

beneficiamento, acondicionamento ou depósito de 
alimentos, não será permitida a guarda ou a venda 
de substâncias que possam corrompê–los, alterá–los, 
adultera–los, falsificá–los ou avariá–los. 

Parágrafo único. Só será permitido, nos estabele-
cimentos de venda ou consumo de alimentos, o comér-
cio de saneantes, desinfetantes e produtos similares, 
quando o estabelecimento interessado possuir local 
apropriado e separado, devidamente aprovado pela 
autoridade fiscalizadora competente. 

(As Comissões de Meio Ambiente, De�
fesa do Consumidor e Fiscalização e Contro�
le; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 145, DE 2012 

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, para facultar ao adquirente de 
imóvel “na planta” solicitar ao incorporador 
sua adaptação para pessoas com deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo V da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 15–A:

“Art. 15–A. É facultado ao adquirente de 
imóvel “na planta” solicitar ao incorporador que 
promova a construção de sua unidade autôno-
ma segundo as normas técnicas de acessibili-
dade da ABNT para atendimento de pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. É vedado ao incorpora-
dor condicionar o atendimento da solicitação 
ao pagamento de qualquer valor excedente 
ao preço da unidade ordinária.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor um ano após a sua 
publicação.

Justificação

A construção de edificações para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida está regulamenta-
da pela ABNT em detalhes. A norma NBR 9050/2004, 
que trata de “acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos”, estabelece os 
parâmetros fundamentais para tornar as edificações 
universalmente acessíveis.

É extremamente difícil e custoso, no entanto, 
promover a adaptação de imóveis construídos em 
desacordo com essas especificações. Essa situação 
acaba por reduzir enormemente o universo de imó-
veis suscetíveis de serem adquiridos por pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, o que resulta em 
perda de qualidade de vida para elas.

A fim de atenuar esse problema, a presente pro-
posição introduz na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios bá-
sicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
e dá outras providências”, artigo destinado a facultar 
ao adquirente de imóvel “na planta” solicitar ao incorpo-
rador que promova a construção de sua unidade autô-
noma segundo as normas de acessibilidade da ABNT. 
Para evitar qualquer tipo de discriminação, veda–se 
ao incorporador a cobrança de qualquer contrapartida 
adicional pelo atendimento da solicitação.

Uma das vantagens da aquisição de um imóvel 
na planta é exatamente a customização do produto 
segundo a preferência do cliente. A unidade projeta-
da para ser acessível desde a sua origem propicia um 
conforto muito superior ao de uma adaptada e a um 
custo bastante inferior.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
a aprovação desse projeto, que melhorará em muito 
a qualidade de vida das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. – Senadora Ana Rita.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Regulamento

Estabelece normas gerais e critérios bá-
sicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências.
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O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1o  ...................................................
 ..............................................................
Art. 15. Caberá ao órgão federal respon-

sável pela coordenação da política habitacio-
nal regulamentar a reserva de um percentual 
mínimo do total das habitações, conforme a 
característica da população local, para o aten-
dimento da demanda de pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

(Às Comissões de Constituição, Justiça, 
e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legisla�
ção Participativa, cabendo à última a decisão 
terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 146, DE 2012

Altera a Lei nº 9.008, de 21 de março 
de 1995, para incluir dentre as finalidades 
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a 
reparação dos danos causados no âmbito 
das relações do trabalho, e a Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985, para dispor sobre 
a destinação dos recursos financeiros pro-
venientes de multas fixadas em condena-
ção de ações civis públicas que envolvam 
danos causados a bens e direitos coleti-
vos ou difusos de natureza trabalhista em 
ações de prevenção e de combate ao tra-
balho escravo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.008, de 21 

de março de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º  ..................................................
 .......................................................................

§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difu-
sos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, tem por finalidade a reparação 
dos danos causados no âmbito da relação de 
trabalho, ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico, paisagístico, por infração 
à ordem econômica e a outros interesses di-
fusos e coletivos. 

 ..............................................................

§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD 
serão aplicados nas ações de prevenção e 
de repressão ao trabalho escravo rural e ur-
bano, na recuperação de bens, na promoção 
de eventos educativos, científicos e na edição 
de material informativo especificamente rela-
cionados com a natureza da infração ou do 
dano causado, bem como na modernização 
administrativa dos órgãos públicos responsá-
veis pela execução das políticas relativas às 
áreas mencionadas no § 1º deste artigo.” (NR)

“Art. 2º  ..................................................
 .......................................................................

IX – um representante do Ministério do 
Trabalho e Emprego;

X - um representante dos trabalhadores, 
que será indicado pelas centrais sindicais e 
confederações de trabalhadores;

XI - um representante dos empregado-
res, que será indicado pelas respectivas con-
federações.” (NR)

Art. 2º Os artigos 1º e 13 da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art ........................................................
 .......................................................................

VII – no âmbito da relação de trabalho.” 
(NR)

“Art.13 ...................................................
 .......................................................................

§ 3º Havendo condenação com funda-
mento em danos causados a bens e direitos 
coletivos ou difusos, de natureza trabalhista, 
nos termos do art. 1º desta Lei, os valores 
pecuniários das multas serão revertidos ao 
fundo de que trata o caput e utilizados para a 
promoção de ações de prevenção e de com-
bate ao trabalho escravo.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDD 
- tem como objetivo a reparação dos danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, 
por infração à ordem econômica e a outros interesses 
difusos e coletivos. 

Infelizmente, em sua estrutura, as questões ati-
nentes ao âmbito do Direito do Trabalho não ocupam 
ainda uma posição de igual importância como a de 
outras áreas do Direito, a despeito de existir uma sé-
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rie de lesões aos direitos difusos da área social e que 
devem ser reparados.

O FDD não vem patrocinando projetos voltados 
às relações de trabalho, ainda que recursos provenien-
tes de sentenças trabalhistas e de Termos de Ajustes 
de Conduta (TAC), formalizados entre empresas e 
Ministério Público do Trabalho também componham 
seus recursos.

Nesse contexto, estamos apresentando o pre-
sente projeto de lei que inclui, dentre as finalidades 
do Fundo, a reparação dos danos causados no âmbito 
das relações do trabalho. Assim, os recursos arreca-
dados pelo FDD poderão ser aplicados também nas 
ações de prevenção e de combate ao trabalho escravo 
rural e urbano.

Para o Ministério Público do Trabalho, há cerca 
de 20 mil trabalhadores atuando em condição análo-
ga à escravidão.

O trabalho escravo no Brasil atinge a população mais 
vulnerável, composta por analfabetos, sendo a forma de 
ocorrência mais comum a servidão por dívida, sucessora 
imediata da clássica escravidão dos afrodescendentes.

Segundo Neide Esterci (in Maraschin C., O Nas-
cimento da Escravidão no Brasil e os Mecanismos 
de Imobilização dos Trabalhadores. Revista Síntese 
Trabalhista, Ano IX (105), 19-22, 1998), “trata�se da 
perda, por parte do trabalhador, da condição de livre 
possuidor da sua força de trabalho. Através da insti�
tuição da dívida, ele passa de homem livre à condição 
de escravo, à de mercadoria. Na imobilização por dí�
vidas existe a figura do abono, que é a quantia cedida 
ao trabalhador no ato do recrutamento. Esse abono é 
fundamental para o estabelecimento desta relação de 
escravidão, pois cria a dívida e garante a imobilização 
do trabalhador”.

Nossa proposta se insere nas ações de preven-
ção e de erradicação da prática da escravidão da vida 
moderna tendo por objetivo dotar a legislação de mais 
meios de combate a essa prática. 

Por essas razões, e diante do indiscutível alcance 
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio 
irrestrito de todos os membros do Congresso Nacional 
para a aprovação do presente projeto de lei. – Sena-
dora Ana Rita.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.008, DE 21 DE MARÇO DE 1995.

Cria, na estrutura organizacional do Mi-
nistério da Justiça, o Conselho Federal de que 
trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 91 e 98 da 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 
dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA adotou a Medida Provisória nº 913, de 1995, que 
o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, 
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo 
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura organi-
zacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).

§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), 
criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem 
por finalidade a reparação dos danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, 
por infração à ordem econômica e a outros interesses 
difusos e coletivos.

§ 2º Constituem recursos do FDD o produto da 
arrecadação:

I - das condenações judiciais de que tratam os 
arts. 11 e 13 da Lei nº 7.347, de 1985; 

II - das multas e indenizações decorrentes da 
aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
desde que não destinadas à reparação de danos a 
interesses individuais;

III - dos valores destinados à União em virtude 
da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu pará-
grafo único e do produto da indenização prevista no 
art. 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990;

IV - das condenações judiciais de que trata o § 2º 
do art. 2º da Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989;

V - das multas referidas no art. 84 da Lei nº 8.884, 
de 11 de junho de 1994;

VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação 
dos recursos do Fundo;

VII - de outras receitas que vierem a ser desti-
nadas ao Fundo;

VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras.

§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão 
aplicados na recuperação de bens, na promoção de 
eventos educativos, científicos e na edição de mate-
rial informativo especificamente relacionados com a 
natureza da infração ou do dano causado, bem como 
na modernização administrativa dos órgãos públicos 
responsáveis pela execução das políticas relativas às 
áreas mencionadas no § 1º deste artigo.

Art. 2º O CFDD, com sede em Brasília, será in-
tegrado pelos seguintes membros:

I - um representante da Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá;
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II - um representante do Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;

III - um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde, 

vinculado à área de vigilância sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica - CADE;
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que 

atendam aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5º 
da Lei nº 7.347, de 1985.

Art. 3º  ...................................................
 .......................................................................

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.

Disciplina a ação civil pública de res-
ponsabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico (VETADO) e dá outras providências.

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

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de respon-
sabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
V - por infração da ordem econômica e da eco-

nomia popular; 
VI - à ordem urbanística. 
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-

blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natu-
reza institucional cujos beneficiários podem ser indi-
vidualmente determinados. 

Art. 2º  ...................................................
 .......................................................................

Art. 13. Havendo condenação em dinhei-
ro, a indenização pelo dano causado reverterá 
a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarão 
necessariamente o Ministério Público e repre-
sentantes da comunidade, sendo seus recursos 
destinados à reconstituição dos bens lesados. 

§ 1o. Enquanto o fundo não for regula-
mentado, o dinheiro ficará depositado em es-
tabelecimento oficial de crédito, em conta com 

correção monetária. (Renumerado do parágrafo 
único pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 2o Havendo acordo ou condenação com 
fundamento em dano causado por ato de discri-
minação étnica nos termos do disposto no art. 
1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá 
diretamente ao fundo de que trata o caput e será 
utilizada para ações de promoção da igualdade 
étnica, conforme definição do Conselho Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese 
de extensão nacional, ou dos Conselhos de Pro-
moção de Igualdade Racial estaduais ou locais, 
nas hipóteses de danos com extensão regional 
ou local, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 
12.288, de 2010)

Art. 14.  ..................................................
 .......................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 147, DE 2012

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
e a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, 
que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e dá outras providências, para dispor 
sobre a adaptação dos veículos utilizados no 
transporte coletivo aos requisitos de acessi-
bilidade das pessoas com deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 107.  ..............................................
 .......................................................................

Parágrafo único. Os veículos utilizados 
no transporte coletivo de passageiros deverão 
estar adaptados para o acesso de pessoas 
com deficiência, em atendimento às normas 
fixadas pelo CONTRAN.” (NR)

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Enquanto perdurar a inadimplência, a 

União ficará impedida de repassar recursos finan-
ceiros ou prestar apoio institucional, relativamente 
a programas e projetos de mobilidade urbana, aos 
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Municípios que não exigirem dos operadores dos 
serviços de transporte coletivo sob sua jurisdição 
o cumprimento do disposto neste artigo.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com o propósito de assegurar os direitos das 
pessoas com deficiência, o § 2º do art. 227 da Cons-
tituição Federal estabelece que “a lei disporá sobre 
normas de construção dos logradouros e dos edifícios 
de uso público e de fabricação dos veículos de trans-
porte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência”.

Nesse sentido, a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que “dá prioridade de atendimento às pesso-
as que especifica, e dá outras providências”, estabele-
ceu, no art. 5º, que “os veículos de transporte coletivo 
a serem produzidos após doze meses da publicação 
desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso 
a seu interior das pessoas portadoras de deficiência”, 
fixando o prazo de cento e oitenta dias para que “os 
proprietários de veículos de transporte coletivo em 
utilização” procedessem às adaptações necessárias.

A seu turno, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, denominada Lei da Acessibilidade, que “estabele-
ce normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, de-
terminou, em seu art. 16, que “os veículos de transporte 
coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade 
estabelecidos nas normas técnicas específicas”. 

As normas técnicas pertinentes foram fixadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que 
expediu a NBR 14.022, de 2009, que dispõe sobre a 
“acessibilidade em veículos de características urbanas 
para o transporte coletivo de passageiros”. Paralela-
mente, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
editou a Resolução nº 316, de 8 de maio de 2009, que 
“estabelece os requisitos de segurança para veículos 
de transporte coletivo de passageiros M2 e M3 (tipos 
microônibus e ônibus) de fabricação nacional e estran-
geira”, cujo Anexo VI trata da “estabilidade e sistema de 
retenção da cadeira de rodas e seu usuário para veículos 
M2 e M3 (obrigatório somente para a aplicação urbana)”.

Ocorre, contudo, que, embora venham ensejan-
do conquistas paulatinas em relação à acessibilidade 
de pessoas com deficiência aos serviços de transpor-
te coletivo, tais determinações legais e técnicas não 
operaram a adaptação dos sistemas em velocidade 
compatível com as demandas desse grupo social. 

A presente proposição tem, assim, o sentido de con-
ferir maior efetividade aos comandos legais já vigentes.

Ao incidir sobre o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), matéria normativa reservada à União, o projeto 
pretende, sem ferir a autonomia dos municípios, aos 
quais compete permitir ou conceder a exploração dos 
serviços públicos dessa natureza, tratar a adaptação 
dos veículos utilizados no transporte coletivo como 
condição para sua circulação.

Por fim, com vistas a assegurar o cumprimento 
das disposições já vigentes, restringe–se o acesso a 
recursos federais e ao apoio institucional da União, 
relativamente a programas e projetos de mobilidade 
urbana, por parte dos municípios que descumprirem 
as determinações legais.

São essas as razões que justificam o projeto 
ora apresentado, para o qual esperamos contar com 
o apoio dos membros do Congresso Nacional. – Se-
nadora Ana Rita.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º  ...................................................
 ..............................................................
Art. 107. Os veículos de aluguel, des-

tinados ao transporte individual ou coletivo 
de passageiros, deverão satisfazer, além das 
exigências previstas neste Código, às condi-
ções técnicas e aos requisitos de segurança, 
higiene e conforto estabelecidos pelo poder 
competente para autorizar, permitir ou conce-
der a exploração dessa atividade.

Art. 108.  ................................................
 .......................................................................

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá prioridade de atendimento às pesso-
as que especifica, e dá outras providências.

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

Art.1o    ..................................................
 .......................................................................

Art. 5o Os veículos de transporte coletivo a serem 
produzidos após doze meses da publicação desta Lei 
serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu 
interior das pessoas portadoras de deficiência.

§ 1o (VETADO)
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§ 2o Os proprietários de veículos de transporte 
coletivo em utilização terão o prazo de cento e oitenta 
dias, a contar da regulamentação desta Lei, para pro-
ceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado 
das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 6o  ...................................................
 .......................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Es-
tado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá–los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º  .......................................................
 .......................................................................

I –  .........................................................
 .......................................................................

II – criação de programas de prevenção 
e atendimento especializado para as pesso-
as portadoras de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiên-
cia, mediante o treinamento para o trabalho e 
a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de obstáculos arquitetônicos e de todas as 
formas de discriminação.

§ 2º A lei disporá sobre normas de cons-
trução dos logradouros e dos edifícios de uso 
público e de fabricação de veículos de trans-
porte coletivo, a fim de garantir acesso ade-
quado às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3º  .......................................................
 .......................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última deci�
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2012

Altera o Código Penal para prever figu-
ra qualificada para o crime de perigo para 
a vida ou saúde de outrem quando pratica-
do mediante condução de embarcação em 
águas públicas sem a devida habilitação ou 
sob influência de álcool ou outra substân-
cia com efeitos análogos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera o Código Penal com o fim 
de prever figura qualificada para o crime de perigo para 
a vida ou saúde de outrem quando praticado mediante 
condução de embarcação em águas públicas sem a 
devida habilitação ou sob influência de álcool ou outra 
substância com efeitos análogos.

Art. 2º O art. 132 do Decreto–Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger 
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando–se o 
atual parágrafo único como parágrafo primeiro:

“Art. 132 ................................................
 .......................................................................

§ 2º Se a exposição a perigo decorre da 
condução de embarcação em águas públicas 
sem a devida habilitação ou sob influência de 
álcool ou outra substância com efeitos análo-
gos, a pena é de detenção, de um a dois anos, 
se o fato não constitui crime mais grave.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Ficam revogados os arts. 32 e 34 do De-
creto–Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

Justificação

O objetivo deste projeto é impor o mesmo rigor 
hoje reservado aos condutores de veículos automotores 
terrestres aos que conduzem embarcações náuticas. Na 
verdade, maior rigor, pois não incorremos no mesmo 
erro da chamada “Lei Seca”, que previu no tipo penal 
a dosagem etílica, o que tem dificultado a produção de 
prova. Com o presente projeto, respondem pelo crime 
de exposição da vida de outrem a perigo (art. 132 do 
Código Penal) todos aqueles que conduzem embar-
cação em águas públicas sem habilitação ou sob a in-
fluência de álcool ou substância com efeitos análogos. 

Como existem condutas semelhantes previstas 
na Lei de Contravenções Penais, em seus arts. 32 e 
34, optamos pela devida revogação. 

Esperamos que, com essa iniciativa, deixem de 
ocorrer episódios como os recentemente noticiados 
pela mídia, em que pessoas brincam irresponsavel-
mente com jet skis e outras embarcações náuticas a 
motor, expondo a perigo inclusive a vida de seus pró-
prios familiares. – Senadora Ana Rita.

DECRETO–LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
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PARTE GERAL 
TÍTULO I 

Da Aplicação Da Lei Penal 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Anterioridade da Lei 

Art. 1º –  ................................................
 ..............................................................

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132 – Expor a vida ou a saúde de outrem a 

perigo direto e iminente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, se o 

fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um 

sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde 
de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas 
para a prestação de serviços em estabelecimentos de 
qualquer natureza, em desacordo com as normas le-
gais. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 29.12.1998)

Abandono de incapaz 
Art. 133 –  .............................................

 .......................................................................

DECRETO–LEI  
Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.

Lei das Contravenções Penais 

O Presidente da República, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

Decreta: 

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS 
PARTE GERAL 

Art. 1º  ...................................................
 ..............................................................
Art. 32. Dirigir, sem a devida habilitação, 

veículo na via pública, ou embarcação a motor 
em aguas públicas: 

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis. 

Art. 33.  ..................................................
 .......................................................................

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou 
embarcações em águas públicas, pondo em 
perigo a segurança alheia: 

Pena – prisão simples, de quinze das a 
três meses, ou multa, de trezentos mil réis a 
dois contos de réis. 

Art. 35.  ..................................................
 .......................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 149, DE 2012 

Altera as Leis nos 5.991, de 17 de de-
zembro de 1973, que dispõe sobre o contro�
le sanitário do comércio de drogas, medica�
mentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
e dá outras providências, e 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigi�
lância sanitária a que ficam sujeitos os medica�
mentos, as drogas, os insumos farmacêuticos 
e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências, para dis-
por sobre o registro e o fracionamento de 
medicamentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 5.991, de 17 de dezem-

bro de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 1º e 2º, renumerando–se o parágrafo único vigente 
como § 3º:

“Art. 6º ........ ..........................................  
 .......................................................................

§ 1º É obrigatória a dispensação, pelas 
farmácias, de medicamentos na forma fracio-
nada, quando essa modalidade de dispensa-
ção for necessária para disponibilizar a exata 
quantidade especificada na prescrição médica 
ou odontológica.

§ 2º O fracionamento de medicamento 
será feito em embalagem especialmente de-
senvolvida para essa finalidade, devidamente 
aprovada pelo órgão sanitário competente.

§ 3º ... ...........................................” (NR)

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 1º e 2º:

“Art. 22.  ................................................
 .......................................................................

§ 1º Somente será registrado medica-
mento cuja embalagem viabilize o fraciona-
mento de medicamento de modo a permitir a 
dispensação em quantidade individualizada 
para atender às necessidades terapêuticas do 
paciente, segundo critérios e condições técni-
cas e operacionais estabelecidas pelo órgão 
sanitário competente.

§ 2º As condições técnicas e operacionais 
de que trata o § 1º deverão garantir a qualida-
de e a integridade do produto e a segurança 
do paciente.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.
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Justificação

A quantidade de doses contida nas embalagens 
dos medicamentos disponibilizados nos estabeleci-
mentos farmacêuticos nem sempre corresponde às 
necessidades do paciente ou às determinações da 
prescrição, atendendo, muito mais, a limitações tec-
nológicas dos equipamentos utilizados no processo 
produtivo ou mesmo a interesses comerciais.

Coerentemente com a diretriz de promoção do 
uso racional de medicamentos e da defesa dos direi-
tos econômicos e sanitários do consumidor de medi-
camentos, o Poder Executivo regulamentou, em 2006, 
mediante decreto, a dispensação de medicamentos 
por meio do fracionamento das embalagens originais, 
permitindo, assim, que as farmácias e drogarias dis-
ponibilizassem medicamentos na exata quantidade 
prescrita pelo médico ou dentista, de acordo com as 
necessidades terapêuticas do paciente, por meio do 
fracionamento de suas embalagens originais.

As novas regras – que criaram uma forma de 
dispensação já adotada com êxito em outros países 
– não apenas permitiram a individualização da terapia 
medicamentosa como a manutenção das característi-
cas de qualidade, segurança e eficácia dos produtos, 
além do acesso e da promoção do uso racional de 
medicamentos.

Vemos, no entanto, que o fracionamento de me-
dicamentos está encontrando, na prática, grande difi-
culdade em viabilizar–se no nosso meio.

Passados mais de seis anos de sua normatiza-
ção, ainda é muito difícil para o consumidor adquirir 
seus medicamentos daquela forma, na rede de farmá-
cias e drogarias. 

Ao dar sede legal à norma, objetivamos, portanto, 
contribuir para a redução dos gastos do consumidor 
e dos desperdícios de medicamentos, bem como di-
minuir os riscos decorrentes da interrupção de trata-
mentos e dos acidentes de intoxicação ocasionados 
pelo armazenamento inadequado desses produtos nas 
residências, bem como dos danos provocados pelo 
descarte inadequado, no meio ambiente dos produtos 
excedentes e não utilizados.

Ao determinar a produção e a dispensação de 
medicamentos de forma a permitir o fracionamento 
de suas embalagens originais, pretendemos contribuir 
para a ampliação do acesso da população aos medi-
camentos, para a promoção do uso racional e para o 
aumento da qualidade da assistência farmacêutica 
prestada à nossa população. – Senadora Ana Rita.

LEI No 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insu-
mos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
Providências.

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

CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares

Art. 1º –  ................................................
 .......................................................................

Art. 6º – A dispensação de medicamentos é pri-
vativa de:

a) farmácia;
b) drogaria;
c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos.
Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a 

seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e simi-
lares poderão dispor de medicamentos anódinos, que 
não dependam de receita médica, observada a relação 
elaborada pelo órgão sanitário federal.

Art. 7º –  ................................................
 .......................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 55, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 310, de 2003. 

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 55/2012–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de maio de 2012

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 310, de 
2003, de autoria do Senador Magno Malta, que “Altera 
a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que ins-
titui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, 
e dá outras providências, para criar condição para o 
repasse de recursos”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 55, de 2012, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o 
Ofício nº 31, de 2012–CN (nº 339/2012–BNDES GP, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art.1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de 
junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BN-
DES referente ao primeiro trimestre de 2012.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria: 

Leitura: 9–5–2012
Até 14/5
prazo para publicação e distribuição dos relató-

rios da matéria;
Até 29/5
prazo para apresentação de relatório;
Até 5/6
prazo para apresentação de emendas; e
Até 12/6
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 10 de maio do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, “Mulher não é coisa, não é 
objeto, não é propriedade. Mulher é cidadã e deve ser 
respeitada”. 

Essas foram as palavras da delegada de polícia 
Vilma Alves, responsável pela Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mulher de Teresina, em entrevista 
exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, no 
último domingo.

A reportagem mostrou dados do Mapa da Violên-
cia de 2012: Homicídios de Mulheres no Brasil, uma 
pesquisa coordenada pelo sociólogo Júlio Jacobo, do 
Instituto Sangari, que contabiliza o número de mulhe-
res mortas em decorrência da violência doméstica.

Esse levantamento, senhoras e senhores sena-
dores, revela a triste estatística de que, a cada cinco 
minutos, uma mulher é agredida no País. E destaca 
que o Piauí é o estado em que ocorrem menos assas-
sinatos de mulheres, com 2,6 homicídios por 100 mil 
vítimas do sexo feminino. 

Obviamente melhor seria que não houvesse se-
quer uma morte, mas o baixo índice registrado em 
nosso estado nos dá a esperança de que, um dia, 
poderemos celebrar o fim da violência doméstica nos 
lares piauienses, e por que não nos lares brasileiros.

A reportagem do Fantástico destacou que a agili-
dade e a eficiência da delegada Vilma Alves contribuem 
largamente para os baixos índices de homicídios entre 
população feminina piauiense. Ressalta, também, que 
a doutora Vilma coordena uma bem articulada intera-
ção entre polícia e Justiça, que não deixa as denúncias 
se acumularem. E é a rapidez com que os casos são 
resolvidos que podem fazer a diferença entre a vítima 
estar viva ou morta. 

O excelente trabalho que a delegada Vilma Al-
ves está desempenhando no combate à violência do-
méstica, sem dúvida, é digno de homenagens. Que a 
coragem dessa incansável mulher, a sua dedicação e 
o seu profissionalismo ecoem em nosso País, senhor 
Presidente – neste querido país que, lamentavelmente, 
ocupa a sétima posição em assassinatos de mulhe-
res, de um total de 87 países pesquisados no Mapa 
da Violência de 2012.

Antes de encerrar, gostaria de ressaltar que o 
nosso mandato também está compromissado com as 
questões femininas. Recentemente, apresentei o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 47/2012, que vai beneficiar a 
mulher idosa que sofre violência familiar e doméstica. 

Nossa proposição pretende sanar dúvidas quan-
to ao tratamento dado às brasileiras com mais de 60 
anos, vítimas desse tipo de violência. O texto determina 
que, em qualquer instância de atendimento, deverá ser 
aplicado, no que couber, o disposto na Lei Maria da 
Penha. Devido a frequentes interpretações equivocadas 
de quem presta atendimento à mulher idosa, muitas 
delegacias elaboram somente um termo circunstan-
ciado de ocorrência e encaminham as partes para o 
Juizado Especial Criminal, deixando a mulher idosa 
à mercê de seu agressor. Além disso, nossa propos-
ta também estabelece a prioridade no atendimento à 
mulher idosa nas delegacias.

Nós trabalhamos para pôr um ponto final nessas 
dúvidas e trabalhamos para que a igualdade de gêne-
ros não seja apenas um ideal a ser perseguido, mas 
que seja uma realidade. 

Por último, mais uma vez, quero deixar registra-
do meu respeito e admiração à delegada Vilma Alves, 
pela coragem no enfrentamento a esse mal, que é a 
violência doméstica – um exemplo para o Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar–se, amanhã, às 14 horas, a 
seguinte



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 16919 

ORDEM DO DIA

1 
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.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220–A à Constitui�
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento 

nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Comple-
mentar, do Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Comple�
mentar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo 
para a extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1–CAE, que apresenta.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependen�
tes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 9 de setembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 442, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 
324/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli�
ca da Índia, celebrado em Brasília, em 16 de 
abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 443, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Jorge Viana.

7 
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).
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8 
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 355, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (indenização por 
descumprimento das normas trabalhistas).

9 
REQUERIMENTO Nº 114, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 114, de 2012, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando que sejam transmitidos ao 
Governo dos Estados Unidos da América o 
apelo e a manifestação do Senado Federal, no 
sentido de que os Estados Unidos da América 
suspendam o bloqueio econômico e comercial 
a Cuba, libertem os presos políticos, bem como 
fechem definitivamente a prisão instalada na 
base de Guantânamo.

Parecer sob nº 335, de 2012, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Pedro Simon, favorável, com 
a alteração que propõe.

10 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 115, de 2012, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando sejam transmitidos ao Go�
verno de Cuba o apelo e a manifestação do 
Senado Federal, no sentido de que Cuba pro�
videncie o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamentos políticos ou de consciência e 
autorize todos os seus habitantes a poderem 
entrar e sair de seu país, mesmo aqueles que 
criticam o regime político estabelecido na ilha.

Parecer contrário, sob nº 227, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Randolfe Rodrigues.

11 
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 172, de 2012, de autoria do(a) Sena-
dor Roberto Requião, que solicitando a trami�
tação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 232 e 726, de 2011, por regularem matérias 
correlatas (incentivos à integração regional na 
América do Sul).

12 
REQUERIMENTO Nº 318, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 318, de 2012, de autoria do(a) Se-
nador Delcídio do Amaral, que solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 
2011, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 333, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Requeri-
mento nº 333, de 2012, de autoria do(a) Sena-
dor Paulo Davim, que solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
165, de 2010 e 79, de 2011, por regularem 
matérias correlatas (benefício de prestação 
continuada).

14 
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 377, de 2012, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (proteção à 
mulher nas relações de trabalho).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta–se a sessão às 21 horas e 41 
minutos.)
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	Esq_Normal: 46    
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P79: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P83: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P96: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	LNormal: 
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	LNormal: 
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	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 
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	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
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	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: MAIO 2012
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	Esq_Normal: 170    
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 




