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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 177, de 2012, na origem, que restitui os autógra-

fos do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2011 
(nº 7.388/2006, na Casa de origem, da Deputada 
Perpétua Almeida), que institui o Dia Nacional 
do Artesão, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.634, de 2012;

– nº 178, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2010 
(nº 3.519/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Celso Maldaner), que institui o Dia Nacional do 
Suinocultor, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.635, de 2012;

– nº 179, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2011 
(nº 7.392/2010, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá), que institui o Dia Nacional 
da Advocacia Pública, sancionado e transforma-
do na Lei nº 12.636, de 2012;

– nº 180, de 2012, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 
2010 (nº 5.841/2009, na Casa de origem, do 
Deputado Bruno Araújo), que institui o dia 18 
de setembro como Dia Nacional de Conscien-
tização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do 
Retinoblastoma, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.637, de 2012;

– nº 181, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 299, de 2009 
(nº 1.305/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Deley), que institui o Dia Nacional do Jogo Limpo 
e de Combate ao Doping nos Esportes, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.638, de 2012;

– nº 184, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2010 
(nº 3.907/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Manoel Junior), que institui o dia 23 de fevereiro 
como o Dia Nacional do Movimento Municipalista 
Brasileiro, sancionado e transformado na Lei nº 
12.639, de 2012;

– nº 185, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 2010 
(nº 6.013/2009, na Casa de origem, do Deputado 
José C. Stangarlini), que institui o Dia Nacional 
do Securitário, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.640, de 2012;

– nº 186, de 2012, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 204, de 
2009 (nº 2.871/2004, na Casa de origem, da 
Deputada Rose de Freitas), que institui o dia 
12 de agosto como o Dia Nacional dos Direitos 
Humanos, sancionado e transformado na Lei nº 
12.641, de 2012;

– nº 187, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 205, de 2009 
(nº 2.992/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Santana), que institui o dia 3 de novem-
bro como o Dia Nacional do Quilo, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.642, de 2012;

– nº 188, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 277, de 2009 
(nº 3.975/2008, na Casa de origem, do Deputado 
José Santana de Vasconcellos), que institui o Dia 
Nacional da Silvicultura, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.643, de 2012;

– nº 196, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2010 
(nº 5.687/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Santana), que institui o Dia Nacional da 
Umbanda, sancionado e transformado na Lei nº 
12.644, de 2012;

– nº 197, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 2009 
(nº 1.818/2007, na Casa de origem, da Deputada 
Cida Diogo), que institui o Dia Nacional de Se-
gurança e de Saúde nas Escolas, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.645, de 2012;

– nº 198, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 255, de 2009 
(nº 2.390/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Edson Duarte), que institui o Dia Nacional de Luta 
dos Acidentados por Fontes Radioativas, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.646, de 2012;

– nº 199, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 276, de 2009 
(nº 3.905/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Leandro Sampaio), que institui o Dia Nacional de 
Valorização da Família, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.647, de 2012;

– nº 201, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2012 
(proveniente da Medida Provisória nº 551/ 2011), 
que altera dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 
de dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, 9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 
5 de agosto de 2011, 6.009, de 26 de dezembro 
de 1973, e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; 
revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezem-
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bro de 1981; e dá outras providências, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.648, de 2012; e

– nº 214, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2012 
(nº 3.331/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Senhora Presidente da República, que acres-
ce 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, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.653, de 2012. 

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 496, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Sr. Audaliphal 
Hidelbrando da Silva, por ter sido eleito o novo De-
sembargador do TRT da 11ª Região, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 Bairro: Praça 14 
de Janeiro – CEP: 69.020-130. Manaus/AM.

Justificação
A Presidenta Dilma Roussef nomeou no dia 25 de 

Maio de 2012, o Dr. Audaliphal Hildebrando da Silva, 
como Procurador do MP do Trabalho, para integrar o 
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

A escolha é justa e merecida. Dr. Audaliphal é um 
dedicado operador do direito atuando como Procura-
dor do Trabalho sempre buscando o equilíbrio social.

Audaliphal é baiano, residiu 4 anos em São Ga-
briel da Cachoeira e o restante no Amazonas, nasceu 
no dia 1º de fevereiro de 1957, filho de Elíphal da Silva 
e Audalíce da Silva. Aos 22 anos foi graduado como 
Oficial do Exército pela Academia Militar das Agulhas 
Negras, seguindo notável carreira militar. Além da vas-
ta experiência nessa área, Audaliphal também possui 
grande experiência na carreira civil. Dedica extrema 
atenção à classe trabalhadora como também à classe 
patronal visando sempre o bem-estar do trabalhador, 
onde sempre deu margem à importância do bom vínculo 
empregatício de forma que empregador e empregado 
colaborem um com o outro para que cada vez mais a 
empregabilidade se torne constante no Estado.

Audaliphal é apontado por empresários e sindi-
calistas como um excelente conciliador na conturbada 

relação entre patrões e empregados. Na sua missão 
de conciliador tem intermediado inúmeros conflitos 
entre capital e trabalho, tentando evitar que algumas 
negociações resultem em pancadarias.

Parabéns Sr. Audaliphal, por ter sido eleito o novo 
Desembargador do TRT da 11ª Região, o Amazonas 
ganhou um filho Desembargador íntegro e, com certe-
za, voltado para o desenvolvimento social do Estado.

Sala das Sessões, 28 de Maio de 2012. – Sena-
dora Vanessa Gralliotin.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 180, DE 2012

Acrescenta o inciso IV ao § 3º do art. 9º 
da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, para 
possibilitar a requisição de fornecimento de 
documentos novos, decorrente da alteração 
do nome do depoente protegido, também 
de pessoas jurídicas de direito privado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de 

julho de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IV:

“Art. 9º ...................................................
..............................................................
§ 3º........................................................
..............................................................
IV – a expedição de ofício às pesso-

as jurídicas de direito privado competentes 
requisitando o fornecimento de documentos 
indicados pela pessoa protegida decorrentes 
da alteração do nome, sem fazer menção aos 
motivos que originaram a modificação.”

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

Justificação
A presente proposta partiu de dificuldades apon-

tadas pelos representantes da Delegacia de Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal em audiência 
pública, presidida por este Parlamentar, na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscaliza-
ção e Controle (CMA) no dia 12 de abril de 2012 com 
o objetivo de debater sobre o Programa de Proteção 
ao Depoente Especial, para tornar efetiva a mudança 
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de identidade pessoal para reinserção social de pes-
soa protegida após o programa.

O objetivo da proposição é aprimorar o art. 9º da 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999 (Lei de Proteção 
às Testemunhas e Vítimas Ameaçadas), cujo caput
prevê que, em casos excepcionais e considerando as 
características e a gravidade da coação ou ameaça, 
o conselho deliberativo de proteção às testemunhas e 
vítimas ameaçadas possa encaminhar requerimento da 
pessoa protegida ao juiz competente para os registros 
públicos com o objetivo de alterar o seu nome completo.

O cerne da questão, portanto, é a necessidade 
de atribuir expressamente a possibilidade de, após pro-
cedimento judicial, haver determinação às entidades 
de direito privado para que emitam documentos com 
a nova identificação da pessoa protegida, decorren-
tes da alteração de seu nome, uma vez que as atuais 
disposições possibilitam tal determinação apenas aos 
órgãos públicos.

Como se sabe, há vários casos de pessoas pro-
tegidas que ficam impedidas de trabalhar porque não 
podem se apresentar ao novo emprego ostentando o 
nome de batismo, com medo de serem reconhecidas.

É o caso, por exemplo, de um engenheiro que, 
protegido pelo programa de proteção às testemunhas 
e vítimas, fica impedido de exercer a sua profissão por-
que o nome que consta do seu diploma de graduação 
diverge da sua nova identificação civil. Neste caso, é 
preciso que a entidade de direito privado, responsável 
pela emissão do diploma de graduação ao engenhei-
ro protegido, emita novo diploma e histórico escolar 
de graduação, com a nova identificação da pessoa 
protegida, permitindo que ela exerça regularmente a 
sua profissão.

Nesse cenário, é indispensável que a nova do-
cumentação esteja vinculada à nova identificação civil 
da pessoa protegida, de modo que os controles sejam 
feitos pelo próprio conselho deliberativo de proteção 
às testemunhas e vítimas ameaçadas, como as que 
atualmente constam dos demais incisos do § 3º do 
art. 9º da Lei de Proteção às Testemunhas e Vítimas 
Ameaçadas.

É preciso ressaltar ainda que, além de no § 3º já 
estar determinado a necessidade de observância ao 
sigilo indispensável à proteção do interesso, a remessa 
de ofício requisitório pela autoridade judicial determi-
nando a expedição de nova documentação sem fazer 
menção às razões da modificação garante o resguardo 
do depoente especial.

Isso porque a entidade de direito privado não deve 
saber, a princípio, os reais motivos para a emissão do 
documento novo: é que o procedimento que culminar 
na ordem de emissão de documento novo poderá 

conter a narrativa do crime testemunhado pela vítima 
protegida, e, consequentemente, o envio de maiores 
informações permitirá a entidade de direito privado 
vincular a pessoa protegida ao crime por ela testemu-
nhado, o que deve ser evitado.

Portanto, trata-se de um projeto simples, objetivo 
e que permitirá grandes benefícios práticos para que 
às pessoas inclusas no programa de proteção possa 
reintegrar ao seio social. Pelo o que, contamos com o 
apoio dos dignos Pares para a aprovação da proposi-
ção. – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Estabelece normas para a organização 
e a manutenção de programas especiais de 
proteção a vítimas e a testemunhas ameaça-
das, institui o Programa Federal de Assistên-
cia a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas 
e dispõe sobre a proteção de acusados ou 
condenados que tenham voluntariamente 
prestado efetiva colaboração à investigação 
policial e ao processo criminal.

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

(...)
 Art. 9o Em casos excepcionais e considerando as 

características e gravidade da coação ou ameaça, po-
derá o conselho deliberativo encaminhar requerimento 
da pessoa protegida ao juiz competente para registros 
públicos objetivando a alteração de nome completo.

 § 1o A alteração de nome completo poderá es-
tender-se às pessoas mencionadas no § 1o do art. 2o

desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será prece-
dida das providências necessárias ao resguardo de 
direitos de terceiros.

 § 2o O requerimento será sempre fundamentado 
e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, deter-
minando, em seguida, que o procedimento tenha rito 
sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

 § 3o Concedida a alteração pretendida, o juiz 
determinará na sentença, observando o sigilo indis-
pensável à proteção do interessado:

 I – a averbação no registro original de nascimento 
da menção de que houve alteração de nome completo 
em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com 
expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz 
que a exarou e sem a aposição do nome alterado;

 II – a determinação aos órgãos competentes 
para o fornecimento dos documentos decorrentes da 
alteração;
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 III – a remessa da sentença ao órgão nacional 
competente para o registro único de identificação ci-
vil, cujo procedimento obedecerá às necessárias res-
trições de sigilo.

 § 4o O conselho deliberativo, resguardado o sigilo 
das informações, manterá controle sobre a localização 
do protegido cujo nome tenha sido alterado.

 § 5o Cessada a coação ou ameaça que deu cau-
sa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar 
ao juiz competente o retorno à situação anterior, com 
a alteração para o nome original, em petição que será 
encaminhada pelo conselho deliberativo e terá mani-
festação prévia do Ministério Público.

(...).
(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 181, DE 2012

Modifica os arts. 24 e 89 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências, para 
vedar a dispensa de licitação por baixo valor 
para a contratação de cônjuges e parentes 
de servidor ou empregado do órgão ou en-
tidade contratante, bem como para estabe-
lecer pena diferenciada para a modalidade 
culposa do crime previsto no art. 89.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O arts. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renomeando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 24. ................................................
..............................................................
§ 2º É vedado contratar por meio das 

dispensas previstas nos incisos I e II do caput
deste artigo cônjuges ou parentes, consanguí-
neos ou afins, na linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, de servidor ou empregado do 
órgão ou entidade contratante, assim como 
empresas controladas, direta ou indiretamen-
te, por essas mesmas pessoas, ou nas quais 
detenham participação significativa.” (NR)

Art. 2º O art. 89 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação 
fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar 
de observar as formalidades pertinentes à dis-

pensa ou à inexigibilidade, independentemente 
da ocorrência de prejuízo:

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cin-
co) anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, 
tendo comprovadamente concorrido para a 
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da 
dispensa ou inexigibilidade ilegal, para cele-
brar contrato com o Poder Público.

§ 2º Se a conduta for culposa, a pena é 
reduzida em um terço.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
A jurisprudência pátria caminhou no sentido de 

que somente ocorre crime na dispensa ou inexigência 
ilegal de licitação, previsto no art. 89 da Lei nº 8.666, 
de 1993, se restar provado dolo específico e efetivo 
dano ao erário. Sem sombra de dúvida, não foi essa a 
vontade do legislador ao tipificar a conduta.

Causa-nos espécie imaginar que o administra-
dor público desconhece a lei, especialmente a tão 
comentada e utilizada Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, deixando de licitar em hipóteses nela 
não previstas ou não observando as formalidades perti-
nentes à dispensa ou à inexigibilidade. Incompreensível 
considerar que, para um gestor de recursos públicos, 
que só pode fazer aquilo que a lei manda, sejam es-
cusadas condutas culposas em sentido estrito. O ad-
ministrador público não pode ser imperito, negligente 
ou imprudente na lida com o patrimônio público.

Outro problema é a obrigatória necessidade de 
demonstrar prejuízo efetivo. Abre-se um flanco enor-
me para a malversação do dinheiro público. Depen-
dendo do bem ou serviço adquirido, há uma faixa de 
pequenos superfaturamentos – até 10%, por exemplo 
– difíceis de serem caracterizados como prejuízo aos 
cofres públicos, mas não deixam de sê-lo. Um exemplo: 
dispensa de licitação, com superfaturamento de 10%, 
na qual o gestor responsável favorece uma empresa 
de amigo. Pior: a empresa favorecida é de um filho, de 
um irmão ou da esposa. Além disso, ao longo de um 
ano, são promovidas várias dispensas para um mes-
mo bem ou serviço, beneficiando empresas de amigos 
e parentes, que isoladamente, respeitam o limite de 
valor, mas que, quando são somados os valores en-
volvidos, o montante atinge patamar que exigiria uma 
das modalidades licitatórias. É uma prática conhecida 
como fracionamento do objeto, usada para escapar da 
obrigação de licitar.

A realidade nos estimulou a apresentar este Pro-
jeto de Lei, para deixar claro que a conduta reprovada 
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pelo legislador no art. 89 da Lei de Licitações independe 
da ocorrência de prejuízo mensurado. O bem protegido 
é muito maior. O que se quer é valorizar a igualdade, 
a isonomia, a probidade, a impessoalidade e a lisura 
no trato com os valores públicos.

Reconhecemos que não é possível apenar igual-
mente atos dolosos e culposos. Por essa razão, a pro-
posição prevê que a sanção seja reduzida em um terço 
no caso de condutas culposas.

Por fim, com vistas a vedar favorecimento de pa-
rentes, propõem-se a vedação de se contratar por meio 
das dispensas por baixo valor cônjuges ou parentes, 
consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, de servidor ou empregado do órgão ou 
entidade contratante, assim como empresas controla-
das, direta ou indiretamente, por essas mesmas pes-
soas, ou nas quais detenham participação significativa.

Considerando a relevância da matéria, contamos 
com o apoio dos ilustres Senadores para a aprovação 
deste Projeto de Lei. – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

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

(...)
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda de obras e serviços da mesma natureza que 
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até cinco por cento do limite previsto na alínea a do 
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 

para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor 
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as par-
celas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
secutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos 
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta 
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudica-
ção direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços; 
(Vide § 3º do art. 48)

VIII – quando a operação envolver exclusivamen-
te pessoas jurídicas de direito público interno, exceto 
se houver empresas privadas ou de economia mista 
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou 
serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
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prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

IX – quando houver possibilidade de comprome-
timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao serviço público, cujas necessidades de instalação 
e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, se-
gundo avaliação prévia;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avalia-
ção prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras eventuais de gêneros alimen-
tícios perecíveis, em centro de abastecimento ou simi-
lar, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII – na contratação de instituição nacional sem 
fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutaria-
mente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimen-
to institucional, científico ou tecnológico, desde que a 
pretensa contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional;

XIV – para a aquisição de bens ou serviços por 
intermédio de organização internacional, desde que o 
Brasil seja membro e nos termos de acordo específi-
co, quando as condições ofertadas forem manifesta-
damente vantajosas para o Poder Público;

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para presta-
ção de serviços de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por órgãos ou entidades que 
integrem a Administração Pública, criados para esse 
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea “a” do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou 
outras instituições de fomento a pesquisa credencia-
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das pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XXI – para a aquisição de bens e insumos destina-
dos exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesqui-
sa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

XXII – na contratação do fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica com concessionário, permis-
sionário ou autorizado, segundo as normas da legis-
lação específica;(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXII – na contratação de fornecimento ou suprimen-
to de energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da le-
gislação específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas sub-
sidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação 
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o pratica-
do no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fo-
mento para a transferência de tecnologia e para o li-
cenciamento de direito de uso ou de exploração de 
criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de progra-
ma com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autoriza-
do em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamen-
to e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fí-
sicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela 
Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII – (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de 
serviços para atender aos contingentes militares das 
Forças Singulares brasileiras empregadas em opera-
ções de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído
pela Lei nº 11.783, de 2008).

XXX – na contratação de instituição ou organi-
zação, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, 
para a prestação de serviços de assistência técnica 
e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei fede-
ral. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos inci-
sos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento) para 
compras, obras e serviços contratados por sociedade 
de economia mista e empresa pública, bem assim por 
autarquia e fundação qualificadas, na forma da lei, como 
Agências Executivas. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

(...)

Seção III
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 
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Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 182, DE 2012

Acrescenta-se o inciso X ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para prever a possibilidade 
de ausência do empregado ao serviço por 
até 7 (sete) dias, por motivo de doença em 
pessoa da família.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se o seguinte inciso X ao art. 

473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 473. ..............................................
..............................................................
X – por até 7 (sete) dias por motivo de 

doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, 
dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 
ou dependente que viva a suas expensas e 
conste de seu registro, mediante comprovação 
médica, desde que sua assistência direta seja 
indispensável e compensação de horários, na 
forma do § 2º do art. 59 desta lei.

Parágrafo único. O benefício do inciso X 
somente pode ser renovado quando inexistir 
horas a serem compensadas relativas a con-
cessões anteriores.

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

Justificação
O art. 83 da Lei n. 8.112/1990, como cediço, con-

templa uma importante conquista dos servidores públi-
cos federais, que foi estendida por simetria a servidores 
públicos dos diversos níveis da Federação: o direito a 
licença por motivo de doença em pessoa da família.

Penso que esse direito, a despeito de sua im-
portância, decorre da própria proteção constitucional 
à entidade familiar, contido no art. 226 da Constituição 
da República, da dignidade da pessoa humana, da so-

lidariedade e proteção à vida, de modo que não pode 
cingir-se apenas aos servidores públicos.

Por isso, a presente proposição tem o objetivo de 
contemplar igualmente o trabalhador celetista, ainda 
que de modo mais restrito, com os benefícios do direito 
a licenciar-se para assistir sua família.

Note-se que, nas disposições do projeto, buscou-
-se minimizar eventual prejuízo do empregador, na me-
dida em que a concessão do benefício foi condicionada 
à compensação de horários.

Assim, malgrado o trabalhador ausentar-se do 
emprego durante a doença de pessoa de sua família, 
compensará o empregador posteriormente com a dis-
posição de maior jornada de trabalho.

Para evitar abusos do empregador, ficou expres-
so que a compensação de horários deverá obedecer 
a forma do § 2º do art. 59 da CLT, ou seja, não poderá 
exceder, no período máximo de 1 (um) ano, à soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem 
será permitido que o limite máximo de 10 (dez) horas 
diárias seja ultrapassado.

De outra feita, a fim de coibir excessos do traba-
lhador, por sua vez, ficou consignado que sua assis-
tência direta deve ser indispensável à pessoa debilita-
da e, ainda, a necessidade de comprovação médica.

Por se tratar de um direito subjetivo do emprega-
do, cuja concessão é obrigatória em caso de preen-
chimento das condições, restou consignado no projeto 
que a renovação do benefício apenas será permitida 
se inexistir horas em débito referentes a concessões 
anteriores.

Esse dispositivo serve para evitar dúvidas jurídicas 
futuras por partes dos atores da relação de trabalho.

O direito a se ausentar do exercício laboral para 
assistência familiar é tão importante que, a princípio, 
pretendia inseri-lo no rol dos benefícios previdenciá-
rios em estrita igualdade com a licença possibilitada 
aos servidores públicos federais.

No entanto, considerando as dificuldades e bar-
reiras para aprovação legislativa que visa acréscimo de 
novo benefício previdenciário e sua fonte de custeio, 
preferiu-se intentar uma proposição que, apesar de 
mais tímida, trará um grande avanço ao tema.

A propósito, com premissa no princípio da isono-
mia constitucional, é questionável a concessão de uma 
maior proteção à entidade familiar de uns trabalhado-
res do que para outros, considerando o regime jurídi-
co adotado na contratação (estatutário ou celetista).

Acrescente-se, por fim, que esse direito já teve 
reconhecimento pelo Poder Judiciário, conforme se 
ilaciona do RO 140200902010004 DF (00140-2009-
020-10-00-4, Des. Brasilino Santos Ramos, julgado em 
28/07/2009, 2ª Turma do TRT da 10ª Região). Nesse 
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julgado, considerando o caso concreto, houve funda-
mentação em outras garantias constitucionais, como: a 
dignidade da pessoa humana, direito à vida, a saúde, 
a infância e a maternidade.

Portanto, a presente proposição, além de assegu-
rar uma maior isonomia entre o empregado celetista e o 
servidor estatutário, visa garantir uma conquista funda-
mental ao trabalhador e um avanço na legislação laboral.

Com esses fundamentos e certo da possibilida-
de de melhora do projeto no curso de sua tramitação, 
submeto à apreciação dos ilustres Pares. – Senador
Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

(...)
Art. 59 – A duração normal do trabalho poderá 

ser acrescida de horas suplementares, em número 
não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito 
entre empregador e empregado, ou mediante contrato 
coletivo de trabalho.

 § 1º – Do acordo ou do contrato coletivo de tra-
balho deverá constar, obrigatoriamente, a importância 
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo 
menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora nor-

mal. (Vide CF, art. 7º inciso XVI)
 § 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de 

salário se, por força de acordo ou contrato coletivo, 
o excesso de horas em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de maneira 
que não exceda o horário normal da semana nem seja 
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

 § 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de sa-
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, o excesso de horas em um dia for com-
pensado pela correspondente diminuição em outro 
dia, de maneira que não exceda, no período máximo 
de cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais 
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite 
máximo de dez horas diárias. (Redação dada pela Lei 
nº 9.601, de 21.1.1998)

 § 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de sa-
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen-
sado pela correspondente diminuição em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo de um 
ano, à soma das jornadas semanais de trabalho pre-

vistas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez 
horas diárias. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.164-41, de 2001)

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de tra-
balho sem que tenha havido a compensação integral 
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo an-
terior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas 
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da 
remuneração na data da rescisão. (Incluído pela Lei nº 
9.601, de 21.1.1998)

§ 4o Os empregados sob o regime de tempo par-
cial não poderão prestar horas extras. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

(...)
Art. 473 – O empregado poderá deixar de com-

parecer ao serviço sem prejuízo do salário: (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de 
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de 
trabalho e previdência social, viva sob sua dependên-
cia econômica; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967)

 II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de 
casamento; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967)

 III – por um dia, em caso de nascimento de filho 
no decorrer da primeira semana; (Inciso incluído pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de 
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue de-
vidamente comprovada; (Inciso incluído pelo Decreto-
-lei nº 229, de 28.2.1967)

 V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para 
o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da lei respectiva. 
(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 VI – no período de tempo em que tiver de cum-
prir as exigências do Serviço Militar referidas na letra 
“c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar). (Incluído pelo Decreto-lei nº 
757, de 12.8.1969)

VII – nos dias em que estiver comprovadamente 
realizando provas de exame vestibular para ingresso 
em estabelecimento de ensino superior. (Inciso inclu-
ído pela Lei nº 9.471, de 14.7.1997)

VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quan-
do tiver que comparecer a juízo. (Inciso incluído pela 
Lei nº 9.853, de 27.10.1999)

 IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, 
na qualidade de representante de entidade sindical, 
estiver participando de reunião oficial de organismo 
internacional do qual o Brasil seja membro.

(...)
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais. 

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI 
Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, 
DETERMINADA PELO ART. 13 DA LEI Nº 
9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

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

(...)

Seção II 
Da Licença por Motivo de Doença 

em Pessoa da Família 
 Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor 

por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, pa-
drasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado 
e colateral consangüíneo ou afim até o segundo grau 
civil, mediante comprovação por junta médica oficial.

 § 1° A licença somente será deferida se a assis-
tência direta do servidor for indispensável e não puder 
ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

 § 2° A licença será concedida sem prejuízo da 
remuneração do cargo efetivo, até 90 (noventa) dias, 
podendo ser prorrogada por até 90 (noventa) dias, me-
diante parecer de junta médica, e, excedendo estes 
prazos, sem remuneração.

 Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor 
por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 
ou dependente que viva às suas expensas e conste 
do seu assentamento funcional, mediante comprova-
ção por junta médica oficial. (Redação dada pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

 Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor 
por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 
ou dependente que viva às suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação 
por perícia médica oficial. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 441, de 2008)

 Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor 
por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, 
ou dependente que viva a suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação 
por perícia médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 
11.907, de 2009)

 § 1o A licença somente será deferida se a assis-
tência direta do servidor for indispensável e não puder 
ser prestada simultaneamente com o exercício do car-

go ou mediante compensação de horário, na forma do 
disposto no inciso II do art. 44. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

 § 2o A licença será concedida sem prejuízo da 
remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo 
ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de 
junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem 
remuneração, por até noventa dias. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

 § 2o A licença será concedida, sem prejuízo da 
remuneração do cargo efetivo, por até trinta dias, po-
dendo ser prorrogada por até trinta dias e, excedendo 
estes prazos, sem remuneração, por até noventa dias. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 441, de 2008)

 § 3o Não será concedida nova licença em perío-
do inferior a doze meses do término da última licença 
concedida. (Incluído pela Medida Provisória nº 441, 
de 2008)

§ 2o A licença será concedida, sem prejuízo da 
remuneração do cargo efetivo, por até 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogada por até 30 (trinta) dias e, ex-
cedendo estes prazos, sem remuneração, por até 90 
(noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 
2009)

 § 3o Não será concedida nova licença em período 
inferior a 12 (doze) meses do término da última licen-
ça concedida. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 2º A licença de que trata o caput, incluídas as 
prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 
doze meses nas seguintes condições: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 479, de 2009)

I – por até sessenta dias, consecutivos ou não, 
mantida a remuneração do servidor; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 479, de 2009)

II – por até noventa dias, consecutivos ou não, 
sem remuneração. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 479, de 2009)

§ 3o O início do interstício de doze meses será 
contado a partir da data do deferimento da primeira 
licença concedida. (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 479, de 2009)

§ 4o A soma das licenças remuneradas e das 
licenças não remuneradas, incluídas as respectivas 
prorrogações, concedidas em um mesmo período de 
doze meses, observado o disposto no § 3o, não poderá 
ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do 
§ 2o. (Incluído pela Medida Provisória nº 479, de 2009)

§ 2o A licença de que trata o caput, incluídas as 
prorrogações, poderá ser concedida a cada período 
de doze meses nas seguintes condições: (Redação
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)
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I – por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou 
não, mantida a remuneração do servidor; e (Incluído
pela Lei nº 12.269, de 2010)

II – por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou 
não, sem remuneração. (Incluído pela Lei nº 12.269, 
de 2010)

§ 3o O início do interstício de 12 (doze) meses 
será contado a partir da data do deferimento da pri-
meira licença concedida. (Incluído pela Lei nº 12.269, 
de 2010)

§ 4o A soma das licenças remuneradas e das 
licenças não remuneradas, incluídas as respectivas 
prorrogações, concedidas em um mesmo período de 
12 (doze) meses, observado o disposto no § 3o, não 
poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos inci-
sos I e II do § 2o. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)

(...)
(À Comissão de Assuntos Sociais, em 

decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:

Of. nº 177/2012/CMA
Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membro para a Subcomissão 
CMARIO20

Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (CMA) do Senado Federal, comunico 
a Vossa Excelência a alteração da composição da 
Subcomissão Temporária de Acompanhamento da 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Social – 
CMARIO20, em conformidade ao artigo 89, inciso IV, 
do Regimento Interno.

Neste sentido, indico para integrar a subcomis-
são, como titular do Bloco Parlamentar União e Força, 
o Senhor Senador Vicentinho Alves, conforme Of. nº 
54/2012/GLBUF/SF (cópia anexa).

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 
Senado Federal.
Of. nº 54/2012/GLBUF/SF

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-

car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senhor 
Vicentino Alves para integrar, como membro Titular, a 
Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Con-
ferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, 
pertencente à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle desta Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 623 E 624, DE 2012

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 36, 
de 2012 (nº 2.134/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, 
que dispõe sobre a criação de cargos efeti-
vos, cargos de direção e funções gratificadas 
no âmbito do Ministério da Educação, des-
tinados às instituições federais de ensino; 
altera as Leis n°s 8.168, de 16 de janeiro de 
1991, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 
11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga as 
Leis n°s 5.490, de 3 de setembro de 1968, e 
5.758, de 3 de dezembro de 1971, e os De-
cretos-Leis n°s 245, de 28 de fevereiro de 
1967, 419, de 10 janeiro de 1969, e 530, de 15 
de abril de 1969; e dá outras providências.

PARECER N° 623, DE 2012, DA COMIS-
SÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Relator: Senador Roberto Requião

I – Relatório
Em exame nesta Comissão de Educação, Cultura 

e Esporte (CE) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 
36, de 2012, originário do Projeto de Lei (PL) n° 2.134, 
de 2011, de autoria da Presidente da República.

O projeto está estruturado em 13 artigos. O art. 
12 correspondente à cláusula de vigência. O art. 13 
contempla a legislação revogada pela norma, a saber: 
as Leis n°s 5.490, de 3 de setembro de 1968, e 5.758, 
de 3 de dezembro de 1971, e os Decretos-Leis nºs 245, 
de 28 de fevereiro de 1967, 419, de 10 de janeiro de 
1969, e 530, de 15 de abril de 1969.

No art. 1° do projeto, extrai-se a finalidade pre-
cípua do PLC, qual seja a de ampliar o quadro de 
profissionais da educação das instituições de ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação (MEC).
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Destaca-se nesse dispositivo a criação de:
a) 43.875 cargos de professor, sendo: 19.569 

da Carreira do Magistério Superior, objeto da Lei n° 
7.596, de 10 de abril de 1987; e 24.306 do Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata 
a Lei n° 11.784, de 22 de setembro de 2008);

b) 27.714 cargos de técnicos-administrativos, re-
gulados pela Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005;

c) 1.608 cargos de direção (1 CD-1; 499 CD 2; 
285 CD 3 e 823 CD-4); e

d) 3.981 funções gratificadas (1.315 FG-1; 2.414 
FG-2; 253 FG-3).

Ainda por esse dispositivo, competirá ao MEC, 
oportunamente, a distribuição entre as unidades de 
ensino. Todavia, a autorização para o provimento de 
cargos efetivos é incumbida ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (MP), que pautará sua 
decisão em face do cumprimento de meta previamente 
acertada entre o MEC e as instituições. Há menção 
explícita à melhoria da relação do número de alunos 
por professor, em cursos presenciais regulares ofere-
cidos pelas instituições.

No art. 2º do projeto, estabelece-se como crité-
rio para a implantação de novas unidades de ensino, 
e provimento dos pertinentes cargos, a existência de 
instalações reputadas adequadas e de recursos ne-
cessários ao seu funcionamento.

O art. 3° prevê a extinção de 2.571 cargos de 
técnicos-administrativos e de 2.063 FG classificadas 
como FG-6 a FG-9. Esses cargos e funções serão dis-
criminados por instituição no prazo de noventa dias da 
publicação da lei, em portaria editada pelo Ministro de 
Estado da Educação.

O art. 4° do PLC altera a Lei n° 8.168, de 16 de 
janeiro de 1991, dando nova redação ao § 3° do art. 1° 
dessa norma, para circunscrever a servidores públicos 
federais a possibilidade de nomeação para CD ou de-
signação para FG, observado, em todo caso, o limite de 
10% do total de cargos e funções de cada instituição.

Os arts. 5° e 6° do PLC alteram a Lei n° 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Fede-
ral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IF).

Pelo art. 5°, mediante inserção de inciso V no art. 
art. 1° da Lei n° 11.892, de 2008, o Colégio Pedro II 
passa a integrar tal rede.

Por sua vez, o art. 6° acrescenta os arts. 4°-A, 
13-A e 13-B à mencionada lei, para dispor sobre essa 
instituição de ensino. Com efeito, o Colégio Pedro II, 
sem prejuízo de suas competências atuais, é alçado à 
condição de instituição de ensino superior, pluricurricu-
lar e multicampi, especializada, como antes, na ofer-

ta de educação básica, mas também de licenciaturas 
(novo art. 4°-A da Lei n° 11.892, de 2008), a exemplo do 
que ocorre com os Institutos Federais. Por essa razão, 
passa a contar com a mesma estrutura e organização 
dessas instituições (novo art. 13-A a ser acrescido à 
Lei n° 11.892, de 2008), sendo suas atuais unidades 
automaticamente transformadas em campi (novo art. 
13-B da Lei n° 11.892).

Os arts. 7° e 8° do PLC dispõem sobre a ins-
tituição e a criação de Funções Comissionadas de 
Coordenação de Curso (FCC). De acordo com o art. 
7°, trata-se de modalidade de função a ser ocupada 
exclusivamente por servidores em atividade na coor-
denação acadêmica de cursos técnicos, tecnológicos, 
de graduação e de pós-graduação stricto sensu, no 
âmbito das instituições federais de ensino. Ademais, tais 
FCC somente serão ocupadas por professores, sendo 
ainda vedada a percepção simultânea com quaisquer 
outras funções ou cargos comissionados.

Pelo art. 8º, são criadas 16.854 FCC, assim dis-
criminadas: 6.878, a partir de 1º de julho de 2012, 
para alocação ao Magistério Superior; e 9.976 para o 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
a partir de 1º de julho de 2013. Em ambos os casos, 
a distribuição dessas funções entre as instituições de 
ensino será definida em ato do Ministro da Educação.

O art. 9º dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para acrescer dita 
FCC ao rol de funções ali discriminadas, ao passo 
que o art. 10 a acrescenta ao anexo III da norma em 
referência, além de fixar seu valor em R$ 770,00 (se-
tecentos e setenta reais).

Finalmente, o art. 11 estabelece que o provimento 
dos cargos e a designação para as funções de confiança 
tratadas na norma dependerão da disponibilidade de 
recursos, em montante suficiente ao atendimento das 
projeções de despesa de pessoal e correspondentes 
acréscimos, com vistas ao cumprimento do disposto 
no § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

A matéria foi encaminhada a esta Casa com 
base no art. 134 do Regimento Comum do Congres-
so Nacional. Distribuída à análise das Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte (CE) e de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), não lhe foram apresenta-
das emendas até a presente data.

II – Análise
Consoante disposto no art. 102 do Regimento 

Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão 
opinar acerca de proposições que versem sobre maté-
ria de natureza educacional ou correlata. Desse modo, 
ao tratar da ampliação de quadros de profissionais da 
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educação no âmbito da União, a matéria se ajusta às 
incumbências regimentais deste colegiado.

A iniciativa da matéria é privativa do presidente da 
República, encontrando-se alicerçada na Constituição 
Federal (CF). Todavia, encontra-se sujeita ao crivo do 
Congresso Nacional, em face do disposto no art. 48 da 
Constituição Federal, devendo, pois, ser posteriormen-
te submetida à sanção da Presidente da República.

No que concerne particularmente ao mérito, a 
proposição tem relevância inquestionável. No contexto 
de uma economia crescentemente pautada pela tec-
nologia e pelo conhecimento, a exigir cada vez mais 
especialização profissional, a educação superior e 
técnico-profissional tem assumido papel estratégico. A 
expressão dessas modalidades educativas é acentua-
da quando se pondera a sua importância para a pro-
dução de conhecimento e a atração de investimentos.

Ademais, resta patente que a proposição em 
exame foi apresentada num contexto em que o Gover-
no Federal tem emitido sinais de preocupação com o 
aumento de sua participação na oferta de vagas na 
educação superior e na educação técnico-profissional. 
De certo modo, pode-se atribuir ao presente projeto a 
condição de evidência de que tal preocupação ultra-
passa o plano discursivo e das intenções, para alcan-
çar a realidade das instituições de ensino.

Afinal, são de recente memória as persistentes 
denúncias de campi universitários criados à base do 
improviso, sem os pertinentes cuidados com a dispo-
nibilidade de laboratórios ou mesmo de salas de aulas. 
Portanto, sem condições mínimas de funcionamento. 
A propósito, o projeto contém dispositivo específico, 
o art. 2°, tendente a inibir a reincidência do MEC na 
abertura de unidades de ensino inadequadas.

Particularmente, consoante ênfase da Exposição 
de Motivos Interministerial MEC/MP n° 178, de 2011, a 
iniciativa visa a imprimir concretude e eficácia a ações 
de dois importantes e decantados programas de am-
pliação de oferta de vagas federais em diferenciados 
níveis de ensino: o Programa de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), e o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego (PRONATEC).

Como se sabe, esses programas envolvem um 
conjunto articulado de ações que visam a aumentar 
oportunidades de formação em nível superior e de 
educação profissional e tecnológica, para estudantes 
e trabalhadores brasileiros.

O Reuni, objeto do Decreto n° 6.906, de 24 de 
abril de 2007, constitui arranjo recente e inovador no 
âmbito da educação superior pública. Voltado à im-
plantação de um novo modelo de gestão e de uma 
nova cultura nas universidades federais, o mérito do 

programa reside em premiar o desempenho acadêmi-
co com recursos e oportunidades de desenvolvimento 
institucional e profissional. Com a alocação de cargos 
e funções do presente projeto, o programa ganha novo 
impulso e oferece maior possibilidade de autonomia 
funcional, sobretudo na gestão e contratação de pes-
soal, às universidades federais, sempre às voltas com 
dificuldades atinentes à defasagem de quadros docen-
tes e funcionais. Especificamente, a medida vem a ca-
lhar para a melhoria do quadro de professores efetivos 
dessas instituições de ensino.

Por seu turno, o Pronatec, instituído pela Lei n° 
12.513, de 26 de outubro de 2011, configura medida 
inovadora e oportuna. Firma-se, assim, como estraté-
gia crucial para a redução da defasagem do País em 
relação à disponibilidade de profissionais atuantes na 
área tecnológica. Parte expressiva dos profissionais a 
serem contratados para os Institutos Federais servirá 
à implantação de Núcleos de Inovação Tecnológica. 
Assim, por meio desse programa, o Governo Federal 
está levando a inovação tecnológica aos mais diver-
sos territórios do País, o que pode, ao cabo, contribuir 
para a redução de desigualdades econômicas regio-
nais e sociais.

Finalmente, não se pode deixar de destacar a 
dimensão da medida, considerada uma das mais ex-
pressivas em termos de ampliação de quadros e es-
truturação das instituições federais de ensino. Ao todo, 
são mais de 77 mil cargos e funções, a serem preen-
chidos a partir deste ano até 2014. Entre as funções, 
especificamente, impende ressaltar a instituição das 
Funções Comissionadas de Coordenação de Curso 
(FCC), reivindicação histórica dos professores da edu-
cação superior, hoje estendida aos institutos federais. 
No mais, a maioria da despesa envolvida decorrerá da 
contratação de professores efetivos.

Por tudo isso, ainda em relação aos aspectos edu-
cacionais propriamente ditos, a proposição é oportuna 
por apresentar-se concertada com as metas do Projeto 
de Lei n° 8.035, de 2010, que trata do Plano Nacional 
de Educação (PNE) para o próximo decênio e que ora 
se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados.

III – Voto
Pelo exposto, votamos pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei da Câmara n° 36, de 2012.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Senador 

Cristovam Buarque, Presidente eventual – Senador 
Roberto Requião, Relator.
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PARECER N° 624, DE 2012, DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA.

Relator: Senador Eunício Oliveira

I – Relatório
Vem à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania (CCJ), nos termos do art. 101, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal (RISF), o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) n° 36, de 2012 (n° 2.134, de 
2011, na Casa de origem), de autoria da Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no 
âmbito do Ministério da Educação, destinados às insti-
tuições federais de ensino; altera as Leis nºs 8.168, de 
16 de janeiro de 1991, 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga as Leis 
nºs 5.490, de 3 de setembro de 1968, e 5.758, de 3 de 
dezembro de 1971, e os Decretos-Leis nºs 245, de 28 
de fevereiro de 1967, 419, de 10 de janeiro de 1969, e 
530, de 15 de abril de 1969; e dá outras providências.

Após tramitar por diversas Comissões Permanen-
tes da Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada 
naquela Casa e encaminhada, por força do art. 65 da 
Constituição Federal (CF) e do art. 134 do Regimento 
Comum, para a revisão do Senado Federal.

Nesta Casa, o projeto foi distribuído, em caráter 
não terminativo, à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE) e a esta Comissão.

A proposição foi apreciada, quanto ao mérito, 
pela CE, onde restou aprovada, sem alterações, na 
reunião realizada no dia 22 de maio, próximo passado.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
O projeto de lei em comento é composto de treze 

artigos e três anexos.
O art. 1° cria no âmbito do Ministério da Edu-

cação para redistribuição às instituições federais de 
ensino os seguintes cargos permanentes: i) 19.569 
(dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove) cargos 
de professor de 3° Grau, integrantes da Carreira de 
Magistério Superior, de que trata a Lei n° 7.596, de 10 
de abril de 1987, que altera dispositivos do Decreto-
-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado 
pelo Decreto-Lei n° 900, de 29 de setembro de 1969, 
e pelo Decreto-Lei n° 2.299, de 21 de novembro de 
1986, e dá outras providências; ii) 24.306 (vinte e qua-
tro mil, trezentos e seis) cargos efetivos de Professor 
de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, integrantes 
do Plano de Carreira e Cargos de Magistério do En-
sino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei 
n° 11.784, de 22 de setembro de 2008, que dispõe 
sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo (PGPE) e de diversos outros planos 

de cargos e carreiras da administração pública fede-
ral; iii) 27.714 (vinte e sete mil, setecentos e quatorze) 
cargos de técnico-administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de 
que trata a Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 
que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas 
ao Ministério da Educação, e dá outras providências, 
especificados no Anexo I.

Perfaz-se, então, o total de 71.589 (setenta e um 
mil, quinhentos e oitenta e nove) cargos efetivos criados.

São criados, ainda no art. 1°, os seguintes cargos 
em comissão e funções gratificadas: 1 (um) cargo de 
direção – CD-1; 499 (quatrocentos e noventa e nove) 
cargos de direção – CD-2; 285 (duzentos e oitenta e 
cinco) cargos de direção – CD-3; 823 (oitocentos e vinte 
e três) cargos de direção –CD-4; 1.315 (mil, trezentos 
e quinze) funções gratificadas – FG-1; 2.414 (duas mil, 
quatrocentos e quatorze) funções gratificadas – FG-2; 
e 252 (duzentos e cinquenta e duas) funções gratifica-
das – FG-3, resultando num total de 5.589 (cinco mil, 
quinhentos e oitenta e nove) cargos em comissão e 
funções gratificadas criados.

O § 1° do art. 1° prevê a destinação dos cargos 
e funções criados, enquanto seu § 2° estabelece que 
a autorização para provimento dos cargos efetivos 
criados será escalonada pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão de acordo com as metas 
pactuadas entre o Ministério da Educação e a institui-
ção de ensino, tendo como critério básico a relação 
de alunos por professor.

O § 3° do art. 1°, por seu turno, dispõe que cabe-
rá ao Ministério da Educação definir a distribuição dos 
cargos de direção e das funções gratificadas entre as 
instituições federais de ensino.

O art. 2° prevê que a implantação de novas unida-
des de ensino e o provimento dos respectivos cargos e 
funções gratificadas dependerá da existência de insta-
lações adequadas e recursos financeiros necessários 
ao seu funcionamento.

O parágrafo único do art. 2° dispõe que os cargos 
efetivos, os cargos em comissão e as funções gratifi-
cadas destinadas a novas unidades de ensino serão 
objeto de nomeação ou designação somente após a 
expedição de autorização para o funcionamento da 
unidade.

O art. 3° extingue, no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) e dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) 
os seguintes cargos: i) 2.571 (dois mil, quinhentos e 
setenta e um) cargos técnicos-administrativos que in-
tegram o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Admi-
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nistrativos em Educação, de que trata a Lei n° 11.091, 
de 12 de janeiro de 2005, especificados no Anexo II; ii) 
772 (setecentos e setenta e duas) funções gratificadas 
– FG-6; iii) 1.032 (mil, trinta e duas) funções gratifica-
das – FG-7; iv) 195 (cento e noventa e cinco) funções 
gratificadas – FG-8; v) 64 (sessenta e quatro) funções 
gratificadas – FG-9.

São extintos, pois, 2.571 (dois mil, quinhentos e 
setenta e um) cargos efetivos e 2.063 (duas mil, ses-
senta e três) funções gratificadas.

O parágrafo único do art. 3° estabelece que no-
venta dias após a entrada em vigor da lei decorrente 
da aprovação do presente projeto de lei, o Ministro de 
Estado da Educação publicará a discriminação dos 
cargos e funções gratificadas extintas por instituição 
federal de ensino.

O art. 4° altera a redação do § 3° do art. 1° da 
Lei n° 8.168, de 16 de janeiro de 1991, que dispõe so-
bre as funções de confiança a que se refere a Lei n° 
7.596, de 10 de abril de 1987, e dá outras providências, 
para estabelecer que servidores públicos federais da 
administração direta, autárquica ou fundacional não 
pertencentes ao quadro permanente da instituição de 
ensino poderão ser nomeados para cargos de direção 
ou função gratificada respeitado o limite de 10% do 
total de cargos e funções da instituição.

O art. 5° do projeto de lei altera a redação do 
art. 1° da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 
que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providên-
cias, para inserir a conjunção aditiva “e” ao final do atual 
inciso IV e incluir o inciso V, para que o Colégio Pedro 
II possa também integrar, a partir da publicação da lei, 
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, de 
que trata o caput do art. 1° da Lei n° 11.892, de 2008.

A alteração do parágrafo único do art. 1° da Lei 
n° 11.892, de 2008, proposta pelo art. 5° do PLC n° 36, 
de 2012, decorre da alteração anterior e almeja conferir 
natureza autárquica ao Colégio Pedro II.

O art. 6° do projeto altera a citada Lei n° 11.892, 
de 2008, para acrescer-lhe dispositivos (arts. 4°-A, 13-A 
e 13-B) que tratam da natureza jurídica, vinculação, 
área de especialização, estrutura e organização do 
Colégio Pedro II, assim como da incidência de normas 
que regem sua autonomia, a utilização de instrumentos 
de gestão de seu quadro de pessoal, sua regulação, 
avaliação e supervisão.

O art. 7° institui a Função Comissionada de Co-
ordenação de Curso (FCC) a ser exercida exclusiva-
mente por servidores que desempenhem atividade de 

coordenação acadêmica de cursos técnicos, tecnológi-
cos, de graduação e de pós-graduação stricto sensu.

Seu § 1° dispõe, em acréscimo, que somente ti-
tulares de cargos da Carreira do Magistério Superior e 
Professores do Magistério do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico, nos termos das respectivas legislações 
de regência, poderão ser designados para FCC.

O § 2° do art. 7°, por sua vez, veda a percepção 
cumulativa da FCC com a retribuição de funções gra-
tificadas, cargos de direção ou qualquer outra forma 
de retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança.

O art. 8° do projeto cria, a partir de 1° de julho de 
2012, 6.878 (seis mil, oitocentas e setenta e oito) FCCs 
destinadas ao Magistério Superior e 9.976 (nove mil, 
novecentas e setenta e seis) FCCs, a partir de 1° de 
julho de 2013, destinadas ao Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico.

Seu parágrafo único estabelece que ato do Minis-
tro de Estado da Educação disporá sobre a distribuição 
das FCCs por instituição federal de ensino.

O art. 9° do PLC n° 36, de 2012, a redação do 
art. 4° da Lei n° 11.526, de 4 de outubro de 2007, que 
fixa a remuneração dos cargos e funções comissiona-
das da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional e revoga dispositivos de diversas Leis 
e de Medidas Provisórias, para fixar, em valor único 
(R$ 770,00), nos termos do que dispõe o Anexo III do 
projeto de lei sob análise, a remuneração total das 
funções gratificadas e gratificações de representação 
que especifica, das funções gratificadas das institui-
ções federais de ensino e dás funções comissionadas 
de coordenação de curso.

O art. 10 do projeto dispõe que o Anexo III da Lei 
n° 11.526, de 4 de outubro de 2007, acima mencio-
nada, passa a vigorar com as alterações promovidas 
pelo Anexo III desta lei.

O art. 11 estabelece que o provimento dos car-
gos e a designação para as funções de confiança de 
que trata esta lei serão feitos de forma escalonada e 
condicionada à comprovação da existência de prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender às pro-
jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, conforme disposto no § 1° do art. 169 da 
Constituição Federal.

O art. 12 contém a cláusula de vigência.
O art. 13 é a cláusula de revogação. Nele é expres-

samente consignada a revogação dos seguintes diplo-
mas legais: i) Decreto-Lei n° 245, de 28 de fevereiro de 
1967, que transforma o Colégio Pedro II em autarquia 
e dá outras providências; ii) a Lei n° 5.490, de 3 de se-
tembro de 1968, que dá nova redação a dispositivos 
do Decreto-Lei n° 245, de 28 de fevereiro de 1967, que 
transforma o Colégio Pedro II em autarquia e dá outras 
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providências; iii) o Decreto-Lei n° 419, de 10 de janeiro 
de 1969, que dispõe sobre as unidades do Colégio Pedro 
II e dá outras providências; iv) o Decreto-Lei n° 530, de 
15 de abril de 1969, que dispõe sobre os mandatos de 
Diretor-Geral e Diretor de unidades do Colégio Pedro 
II; e v) a Lei n° 5.758, de 3 de dezembro de 1971, que 
dá nova redação a dispositivos do Decreto-Lei n° 245, 
de 28 de fevereiro de 1967, que transforma o Colégio 
Pedro II em autarquia, alterados pela Lei n° 5.490, de 
3 de setembro de 1968, e pelo Decreto-Lei n° 530, de 
15 de abril de 1969, e dá outras providências.

O projeto de lei original, encaminhado pela Ex-
celentíssima Senhora Presidente da República em 16 
de agosto de 2011, veio ao Congresso Nacional acom-
panhado da Exposição de Motivos Interministerial n° 
178/2011/MP/MEC, elaborada pelos Excelentíssimos 
Senhores Ministros de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e da Educação.

Destacam-se os seguintes argumentos da referida 
Exposição de Motivos, por sua capacidade de sintetizar 
os reais motivos que levaram ao encaminhamento do 
projeto de lei que ora se analisa:

a) os cargos de professor de 3° Grau 
criados, integrantes da Carreira do Magistério 
Superior destinam-se a atender: ao Programa 
de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais (REUNI); à operacionalização do 
Banco de Professores Equivalentes; à criação 
de novos campi; e à viabilização do Programa 
de Ensino à Distância;

b) os cargos de Professor do Ensino Bá-
sico, Técnico e Tecnológico serão destinados a 
atender: ao Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC); 
à operacionalização do Banco de Professores 
Equivalentes; à expansão dos Institutos Fede-
rais e Centros Federais; ao funcionamento de 
pólos instituídos para atender unidades em re-
giões com pouca densidade populacional; para 
suprir a lacuna em Colégios de Aplicação e 
Escolas Técnicas vinculados às Universidades 
Federais; à reestruturação do Colégio Pedro II; 
ao Instituto Nacional dos Surdos e ao Instituto 
Benjamim Constant (para cegos);

c) o provimento dos cargos dar-se-á de for-
ma escalonada e gradativa em 2012, 2013 e 2014;

d) o impacto orçamentário anualizado, 
a partir de julho de 2012, para as Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) é da ordem 
de setenta milhões de reais; para os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFETs), o impacto anualizado, a partir de julho 
de 2013, é da ordem de cem milhões de reais.

II – Análise
Passa-se à análise da matéria.
No que concerne à constitucionalidade formal, 

registra-se que foi observada a cláusula de reserva de 
iniciativa do processo legislativo por parte da Presiden-
te da República, consoante estabelece o art. 61, § 1°, 
inciso II, alínea a, da Constituição Federal, tendo em 
vista que o PLC n° 36, de 2012, cria cargos e funções 
na administração pública federal.

A reserva de iniciativa da Presidente da Repú-
blica decorre da prerrogativa constitucional de auto-
-organização do Poder Executivo, que dá concretude, 
na espécie, ao princípio da independência e harmonia 
dos Poderes de que trata o art. 2° da CF.

O projeto observa, em seu art. 11, as determina-
ções contidas no art. 169, § 1° da CF, que estabelece 
que a criação de cargos ou a concessão de qualquer 
vantagem ou aumento da remuneração na adminis-
tração pública só poderá ser feita se houver prévia 
dotação orçamentária e autorização específica na lei 
de diretrizes orçamentárias.

A matéria é da competência da União e veicula-
da pela espécie legislativa adequada – projeto de lei 
ordinária – em face do que determina o inciso X do 
art. 48 da Constituição Federal, a ser submetida, ao 
final do processo legislativo, à sanção da Presidente 
da República.

Quanto à constitucionalidade material, o PLC n° 
36, de 2012, é consentâneo com o texto constitucional, 
em especial com o art. 205 da CF, que estabelece ser a 
educação dever do Estado; com o art. 206, incisos IV e 
V, que prevêem, respectivamente, gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais e a valorização 
dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira a esses servidores; 
com o art. 208, incisos II e V, que estabelecem, res-
pectivamente, a efetivação do dever do Estado com a 
educação mediante a progressiva universalização do 
ensino médio gratuito e o acesso aos níveis mais ele-
vados de ensino.

O projeto de lei analisado é compatível, também, 
com os objetivos fixados pelo art. 214 da CF, especial-
mente o de universalização do ensino (inciso II) e o de 
melhoria da qualidade de ensino (inciso III).

Percebe-se, então, que a criação de cargos efe-
tivos e de funções gratificadas tem o nítido objetivo de 
promover a universalização do ensino superior e do 
ensino básico, técnico e tecnológico em nosso país, 
provendo os meios necessários, no que concerne à 
formação do corpo docente, à efetivação dos progra-
mas governamentais encaminhados pela Presidente 
da República e já aprovados pelo Congresso Nacional, 
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como é o caso do PRONATEC e da criação de diver-
sas Universidades Federais.

No que tange à juridicidade não há óbices a opor 
ao projeto. Destaco, nessa dimensão da análise, a in-
trodução de novas normas no ordenamento jurídico 
pela alteração de leis específicas que se encontram 
em vigor, como é o caso das alterações propostas 
pelos arts. 4°, 5°, 6°, 9° e 10 do PLC n° 36, de 2012.

Ressalto, ainda, que as alterações empreendidas 
pelos arts. 5° e 6° do PLC n° 36, de 2012, na natureza 
jurídica, organização e funcionamento do Colégio Pedro 
II, geram, como decorrência lógica, a revogação, pelo 
art. 13 do PLC, de diversos dispositivos que tratavam 
da mesma matéria de forma diversa.

Neste ponto, constata-se, também, plena obser-
vância à técnica legislativa disciplinada pela Lei Com-
plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada 
pela Lei Complementar n° 107, de 26 de abril de 2001, 
em especial ao contido em seu art. 9°, que estabele-
ce que a cláusula de revogação deverá enumerar ex-
pressamente as leis ou disposições legais revogadas.

É digna de registro a alteração empreendida 
pelo art. 4° do PLC que altera o § 3° do art. 1° da Lei 
n° 8.168, de 1998, para dispor que somente os ser-
vidores públicos da administração, direta, autárquica 
e fundacional poderão ser nomeados para os cargos 
de direção e designados para as funções gratificadas, 
respeitado o limite de 10% do total de cargos e funções 

gratificadas. A redação anterior admitia provimento li-
vre para esses cargos e funções.

Com a nova redação, 90% dos cargos de dire-
ção e de funções gratificadas da instituição de ensino 
serão providos por pessoas que integrem o quadro ou 
tabela permanente da instituição e os 10% restantes, 
por servidores públicos. Tal formulação atende melhor 
à determinação constitucional contida no inciso V do 
art. 37 da CF.

Destaco, ainda, no âmbito da reestruturação 
promovida pelo PLC nas Instituições Federais de En-
sino Superior e nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, a extinção de 2.571 cargos de 
técnicos-administrativos e de 2.063 funções gratificadas 
que se tornaram anacrônicos com o passar do tempo.

A técnica legislativa adotada, como visto, é sa-
tisfatória, assim como não vislumbramos óbices de 
natureza regimental.

Assim, conclui-se que o PLC n° 36, de 2012, é 
constitucional, jurídico, regimental e observa a boa 
técnica legislativa.

III – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação do 

PLC n° 36, de 2012.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Se-

nador José Pimentel, Presidente – Senador Eunício 
Oliveira, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 
....................................................................................

V – as funções de confiança, exercidas exclusiva-
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servi-
dores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san-
ção do Presidente da República, não exigida esta para o 
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 32, de 2001)
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° – São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que:
....................................................................................

II – disponham sobre:
criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;
....................................................................................

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a 
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
....................................................................................

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:
....................................................................................

IV – gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais;

V – valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006) 
....................................................................................

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................

II – progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 14 de 1996) 
....................................................................................

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;
....................................................................................

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino em seus diver-
sos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esfe-
ras federativas que conduzam a: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 59, de 2009)
....................................................................................

II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;

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

LEI COMPLEMENTAR 
N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................
Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, 

expressamente, as leis ou disposições legais revoga-
das. (Redação dada pela Lei Complementar n° 107, 
de 26.4.2001)
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Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei 
Complementar n° 107, de 26.4.2001)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR 
N° 107, DE 26 DE ABRIL DE 2001 

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

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

LEI N° 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Institui o Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); 

altera as Leis n2 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-
-Desemprego, o Abono Salarial e institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre a organização da Seguridade Social 
e institui Plano de Custeio, nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que dispõe sobre o Fun-
do de Financiamento ao Estudante do En-
sino Superior, e nº 11.129, de 30 de junho 
de 2005, que institui o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá 
outras providências.

....................................................................................
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 623 
e 624, de 2012, das Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 36, 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.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 
2009 (nº 7.033/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Arolde de Oliveira), que acrescenta o art. 19-A à Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Tendo sido apreciado terminativamente pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2009, aprova-
do nos termos de substitutivo, retorna à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §§ 
3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2003,
do Senador Magno Malta, que altera a Lei nº 10.201, de 
14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional 
de Segurança Pública – FNSP, e dá outras providên-
cias, para criar condição para o repasse de recursos.

Tendo sido apreciada terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto 
de Lei do Senado nº 310, de 2003, aprovado, vai à 
Câmara dos Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/8, de 2012
(nº 338/2012, na origem), do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados, encaminhando a Mensagem nº 
119, de 2012, da Presidência da República, que comu-
nica a transferência de controle societário da Televisão 
Sul Bahia de Teixeira de Freitas S.A. concessionária 
de radiodifusão de sons e imagens.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 338/12/PS-GSE
Brasília, 25 de maio de 2012

Assunto: Envio de Comunicado de Alteração de Con-
trole Societário de Empresa Jornalística e de Radio-
difusão – CAC

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminha a Vossa Excelência, para conheci-

mento do Senado Federal, nos termos do § 5º do art. 
222 da Constituição Federal, o incluso Comunicado de 
Alteração de Controle Societário de Empresa Jorna-
lística e de Radiodifusão – CAC nº 1/12, encaminhado 
por meio da Mensagem nº 119/2012, (TVR nº 2.162, 
de 2002, nesta Casa), que “Comunica ao Congresso 
Nacional que foi autorizada, conforme Despacho de 23 
de março de 2012, a transferência indireta, para outro 
grupo de cotistas do controle societário da Televisão 
Sul Bahia de Teixeira de Freitas S.A., concessionária 
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Mu-
nicípio de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia”.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O Ofício nº S/8, de 2012, apensado ao proces-

sado Projeto de Decreto Legislativo nº 768, de 2004, 

vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
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332, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009 (nº 6.719/2009, na 
Câmara dos Deputados), que altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
com a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crianças 
e adolescentes, sancionado e convertido na Lei nº 
12.650, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 332/12/PS-GSE
Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 6.719, de 2009 (PLS nº 
234/09), que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, com a finalidade 
de modificar as regras relativas à prescrição dos cri-
mes praticados contra crianças e adolescentes, foi 
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta 
da República e convertido na Lei nº 12.650, de 17 de 
maio de 2012.

Na oportunidade, remeto a esta Casa uma via 
dos autógrafos do referido Projeto, bem como cópia 
de mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 339 e 
340, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o envio à sanção dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 332, de 2008; e 448, de 2009.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 339/12/PS-GSE
Brasília, 29 de maio de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 5.736, de 2009, do 
Senado Federal (PLS nº 332/08 nessa Casa), que “Ins-
titui o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 340/12/PS-GSE
Brasília, 29 de maio de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.173, de 2010, 
do Senado Federal (PLS nº 448/09 nessa Casa), que 
“Altera a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que 
dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por 
conta de terceiros e mediante remuneração e revoga 
a Lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980, para determi-
nar, no caso do transporte de produtos perigosos, a 
observância de legislação federal específica”.

Na oportunidade, informa Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 27, de 2012
(nº 162/2012, na origem), do Ministro de Estado da Fa-
zenda, encaminhando o relatório com as características 
das operações de crédito analisadas no âmbito daquela 
Pasta, no mês de abril de 2012, a tabela demonstra-
tiva da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do 
Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada 
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 162/GMF
Brasília, 24 de maio de 2012

Assunto: Artigo 41 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 abril de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Con-
solidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e 
relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita 
Corrente Líquida dos Municípios, esclarecendo que os 
dados relativos às dívidas consolidadas foram extraí-
dos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos 
entes da Federação em cumprimento ao art. 54 da Lei 
Complementar nº 101 (LRF), de 4 de maio de 2000.

2. Informo que o trâmite das operações de crédito 
neste Ministério é atualizado diariamente no seguinte 
endereço: WWW.tesouro.fazenda.gov.br/lrf/. 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.

57ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22358 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2235959ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22360 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2236161ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22362 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2236363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22364 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2236565ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22366 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2236767ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22368 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2236969ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22370 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2237171ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22372 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2237373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22374 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2237575ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22376 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2237777ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22378 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2237979ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22380 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2238181ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22382 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2238383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22384 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2238585ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22386 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2238787ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22388 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2238989ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22390 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2239191ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22392 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2239393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22394 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2239595ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22396 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2239797ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22398 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 2239999ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22400 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22401101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22402 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22403103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22404 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22405105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22406 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22407107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22408 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22409109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22410 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22411111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22412 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22413113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22414 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22415115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22416 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22417117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22418 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22419119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22420 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22421121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22422 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22423123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22424 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22425

Ofício nº 162/GMF
Brasília, 25 de maio de 2012

Origem: Ministério da Fazenda
A Sua Senhoria a Senhora
Cláudia Lyra Nascimento

Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Encaminho a Vossa Senhoria o expediente em 

epígrafe, para conhecimento e adoção das providên-
cias cabíveis, mediante o qual o Excelentíssimo Se-
nhor Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda, 
encaminha relatório contendo as características das 
operações de crédito analisadas no âmbito daquele 
Ministério, no mês de abril de 2012 – Sérgio Penna,
Chefe de Gabinete.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Aviso nº 27, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Srª Presidente, pela ordem. Senador Eunício Oliveira.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem.) – V. Exª me inscreva para uma comuni-
cação inadiável, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Também 
uma comunicação inadiável, segundo orador inscrito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Paim, segundo inscrito.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Srª Presidenta, a minha inscrição como Líder, depois 
da Ordem do Dia, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, depois da Ordem 
do Dia.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu fiz 

uma permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, 
que é a segunda oradora inscrita, e ela ficará no meu 
lugar, na posição em que estou atualmente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – No quê?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Como 
oradora inscrita.

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

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, 
como orador inscrito. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, toda 
e qualquer iniciativa visando à desburocratização do 
sistema tributário do País merece aplausos.
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Estudo do Banco Mundial apurou que uma em-
presa padrão, em 2008, gastava 2.600 horas por ano 
para pagar impostos básicos no Brasil. Entre os 177 
países analisados, em apenas 23 são exigidos mais 
de quinhentas horas.

Notícias têm sido divulgadas de que o Governo 
Federal pretende propor a unificação da Cofins com o 
PIS/Pasep. O Governo deveria, entretanto, examinar 
a possibilidade de apresentar uma proposta de maior 
dimensão, procurando a unificação do IPI, ICMS, PIS, 
Cofins, Cide, Fust e Funttel.

Subcomissão de Reforma Tributária do Senado 
Federal aprovou proposta nesse sentido, criando um 
único e amplo imposto sob o valor adicionado.

Na proposta do Senado, a competência legisla-
tiva desse imposto é exclusiva da União. 

A fiscalização é feita pelos Estados.
A arrecadação nacional é compartilhada entre a 

União e os Estados.
É ratificada a desoneração das exportações e 

dos investimentos produtivos.
É criado um cadastro único de contribuintes e 

um sistema nacional de informações, com emissão 
eletrônica de notas fiscais.

O IVA proposto é partilhado entre a União e os 
Estados, diretamente a partir da rede bancária, sem 
transitar pelos cofres do Estados em que for recolhido. 
No caso dos Estados, pertenceria ao Estado de origem 
uma pequena parcela do arrecadado. A maior parte 
dos recursos seria alocada aos Estados de destino.

A proposta do Senado amplia a definição de tri-
buto, de forma a incluir, dentro dessa definição, não 
somente impostos e taxas, mas também todos os tipos 
de contribuição.

Amplia o princípio da anterioridade, de forma que 
nenhum tributo seja criado ou majorado sem que a 
respectiva lei tenha sido aprovada até 30 de junho do 
exercício anterior àquele em que entrar em vigência.

Fortalece o Regime Simples para as micro e 
pequenas empresas e mantém o Regime de Base 
Presumida.

Reduz a possibilidade de adoção de empréstimos 
compulsórios e extingue a enfiteuse sobre terrenos de 
marinha e o imposto sobre grandes fortunas. São uni-
ficados os impostos sobre a propriedade e unificados 
os impostos inter vivos e causa mortis em um único 
imposto sobre transmissão.

Qualquer contribuição cuja receita pertença a en-
tidade de direito público é definida como tributo e su-
jeita às mesmas normas aplicadas a impostos. Seriam 
mantidas apenas as contribuições para a Previdência 
Social, ficando extintas todas as outras contribuições.

A intenção do Governo Federal de unificar a Co-
fins com o Pis/Pasep é válida. Entretanto, entendo eu 
que o Governo Federal deveria ir mais longe, anali-
sando a proposta do novo sistema tributário, aprovada 
por subcomissão do Senado Federai, de forma a de-
senhar um sistema tributário com maior simplicidade, 
produtividade e eficiência.

Srª Presidenta, muito obrigado.
Requeiro a V. Exª que seja publicado na íntegra 

o meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-

MENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO 
DORNELLES.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores. Simplificação Tributária: toda 
e qualquer iniciativa visando à desburocratização do 
Sistema tributário do País merece aplausos.

Estudo do Banco Mundial apurou que uma em-
presa padrão, em 2008, gastava 2.600 horas por ano 
para pagar impostos básicos no Brasil. Entre os 177 
países analisados, em apenas 23 são exigidos mais 
de 500 horas/ano.

Tese de doutorado apresentada na USP estima 
em 0,8% do PIB o custo nacional de pagar tributos e 
em 0,2% do P!B o de arrecadar, totalizando 1% do PIB. 
O custo da administração tributária de uma empresa 
é, na realidade, um imposto oculto.

Notícias tem sido divulgadas de que o Governo 
Federal pretende propor a unificação da COFINS com 
o PIS/PASEP.

O Governo deveria, entretanto, examinar a possi-
bilidade de apresentar uma proposta de maior dimen-
são, promovendo a unificação do IPI, do ICMS, PIS, 
COFINS, CIDE, FUST e FUNTTEL

Subcomissão de Reforma Tributária do Senado 
Federal aprovou proposta nesse sentido, criando um 
único e amplo imposto sob o valor adicionado.

Nessa proposta, a competência legislativa desse 
imposto é exclusiva da União.

A fiscalização é feita pelos Estados e pelo Dis-
trito Federal.

A arrecadação nacional é compartilhada entre a 
União e os Estados,

É ratificada a desoneração das exportações e 
dos investimentos produtivos.

É criado um cadastro único de contribuintes e 
um sistema nacional de informações, com emissão 
eletrônica de notas fiscais.

O IVA proposto é partilhado entre a União e os 
Estados, diretamente a partir da rede bancária, sem 
transitar pelos cofres do Estados em que for recolhido. 
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No caso dos Estados, pertenceria ao Estado de origem, 
uma pequena parcela do arrecadado. A maior parte dos 
recursos seria alocado a todos os Estados (tributação 
no destino) segundo índice de participação relativa no 
consumo final dos bens e serviços tributados, apurado 
periodicamente pelo IBGE.

A proposta do Senado amplia a definição de tri-
buto, de forma incluir dentro dessa definição, não so-
mente impostos e taxas, mas também todos os tipos 
de contribuição.

Amplia o principio da anterioridade, de forma que 
nenhum tributo seja criado ou majorado sem que a 
respectiva lei tenha sido aprovada pelo poder legisla-
tivo, até 30 de junho do exercício anterior àquele que 
entrar em vigência.

Fortalece o Regime Simples para as micro e 
pequenas empresas e mantém o Regime de Base 
Presumida.

O valor de uma taxa não poderá resultar em arre-
cadação superior a despesas efetivamente incorridas 
no exercício do poder de polícia ou na prestação de 
serviços públicos, que justifica sua cobrança.

É reduzida a possibilidade de adoção de emprés-
timos compulsórios e extinta a enfiteuse sobre terrenos 
de marinha e o imposto sobre grandes fortunas, São 
unificados os impostos sobre a propriedade, e unifi-
cados os impostos inter vivos e causa mortis em um 
único imposto sobre transmissão.

Qualquer contribuição cuja receita pertença a 
entidade de direito público é definida como tributo, 
e sujeita às mesmas normas aplicadas a impostos. 
Seriam mantidas apenas as contribuições para Previ-
dência, ficando extintas todas as outras contribuições.

A intenção do Governo Federal de unificar a CO-
FINS com o PIS/PASEP é válida.

Entretanto, entendo eu que o Governo Federal 
deveria ir mais longe, analisando a proposta do novo 
sistema tributário, aprovado por subcomissão do Sena-
do Federai, de forma a desenhar um sistema tributário 
com maior simplicidade, produtividade e eficiência.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
Como sempre, bastante conciso.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É o Senador, eu diria, com a maior capacidade 
de síntese.

Com a palavra o Senador Eunício, para uma co-
municação inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – Eu queria me inscrever pela Liderança da 
oposição, após a Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. V. Exª é o segundo. O Senador Eduardo 
Lopes é o primeiro, depois da Ordem do Dia.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, profes-
sores e estudantes do meu Ceará e de todo o Brasil, 
que me acompanham pela Internet e pela TV Senado, 
eu venho a esta tribuna, Srª Presidente, para falar de 
uma grande conquista na questão da educação no 
dia de hoje.

Pela manhã, a Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania aprovou, por unanimidade, relatório de 
minha autoria ao PLC 2.134, de 2012, que cria mais 
de 43 mil vagas para professores nas instituições fe-
derais de ensino superior e médio profissionalizante.

Quero lembrar que a proposta busca oferecer 
suporte às principais iniciativas tomadas pelos Gover-
nos Lula e Dilma no sentido de garantir aos estudan-
tes do Reuni e do Pronatec acesso ao ensino público 
de qualidade.

Ambos os programas estão abrindo centenas 
de milhares de vagas nas universidades federais e 
também nos institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia. E, mais do que isso, estão interiorizando 
oportunidades de estudo e formação profissional, para 
colocá-las ao alcance dos jovens que vivem em regi-
ões menos desenvolvidas e favorecidas e em Municí-
pios mais afastados dos grandes centros, pois muitos 
desses jovens, rapazes e moças, não têm condições 
financeiras para estudar e morar nas capitais.

Todos nós comemoramos o fato de que a reto-
mada do desenvolvimento econômico do Brasil, nos 
últimos anos, provocou uma verdadeira explosão da 
procura pelas empresas privadas e estatais de profis-
sionais de nível técnico e superior.

Tanto é assim que as reportagens volta e meia 
revelam que, em vários setores da economia, postos e 
mais postos de trabalho oferecendo excelentes salários 
e outros benefícios permanecem vagos por anos a fio, 
até mesmo porque faltam trabalhadores qualificados 
para preenchê-los.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tudo isso 
por quê? Ora, porque, durante as décadas anteriores 
de estagnação econômica, a oferta de vagas para 
estudantes nas universidades e escolas técnicas em 
todo o País permaneceu congelada.
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Graças a Deus, o Brasil, o meu Nordeste e, es-
pecialmente, o meu Ceará vivem hoje um novo tempo 
de trabalho, confiança e dinamismo.

Para que esse progresso continue a trazer bons 
resultados, Reuni e Pronatec, até 2014, instalarão 47 
novas unidades universitárias federais e 208 institutos 
federais de educação tecnológica.

Nós, cearenses, também participamos desse mo-ós, cearenses, também participamos desse mo-
mento inédito da democratização do ensino público em 
todo o País graças à criação da Universidade Federal 
do Cariri e da Unilab, com uma unidade avançada na 
cidade de Icó, além de outras duas unidades avança-
das da Universidade Federal do Ceará em vários outros 
Municípios – em seis outros Municípios receberemos 
os chamados institutos federais no nosso Estado.

Nosso Estado e nossa Pátria poderão seguir 
crescendo, contribuindo e distribuindo, com mais jus-
tiça, os frutos do seu desenvolvimento entre os filhos 
e filhas deste solo brasileiro.

Fico muito orgulhoso de participar dessa colabo-
ração entre o Governo Dilma e o Congresso Nacional, 
relatando favoravelmente o PLC 2.134 na manhã de 
hoje na Comissão de Consitutição e Justiça do Senado 
Federal e também aqui no plenário, para que possamos, 
o quanto antes, ainda na tarde de hoje, Srª Presiden-
te, ou na próxima terça-feira, aprovar essa importante 
matéria que teve a participação efetiva de V. Exª na 
Comissão de Constituição e Justiça. Espero que, o 
quanto antes, nós o aprovemos definitivamente nesta 
Casa e finalmente seja sancionado pela Presidenta 
Dilma, selando mais um grandioso compromisso com 
o progresso e o futuro do povo brasileiro.

Srª Presidente, na manhã de hoje, também com a 
participação de V.Exª, aprovamos vários outros projetos 
importantes na Comissão de Constituição e Justiça, 
como a questão do projeto de lavagem de dinheiro. 
Discutimos a questão das cotas – V. Exª tem uma par-
ticipação efetiva, há muito tempo, nessa questão. Es-
pero que, na próxima quarta-feira, possamos também, 
juntamente com o Senador Paim, a Senadora Ana Rita 
e tantos outros, aprovar a questão das cotas para os 
filhos dos pobres, para que resgatemos também não 
só a questão racial, mas também a questão do débito 
que temos com o povo brasileiro em relação a essa 
questão da participação das cotas sociais.

Portanto, Srª Presidente, venho a esta tribuna re-
gistrar o que nós fizemos hoje na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Foi algo extremamente importante 
para a educação do Brasil, para a qualificação dos pro-
fessores, para a amplitude de que precisamos ter na 
formação, e com qualidade, na questão da educação.

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

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Eunício.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia, como 
oradora inscrita, por permuta com a Senadora Vanessa.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, visitan-
tes, boas-vindas ao plenário do Senado, neste início 
de tarde de quarta-feira.

Caros visitantes gaúchos que aqui vêm prestigiar 
a sessão, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, servidores desta Casa, Senadores, 
Senadoras, hoje pela manhã, presidi, na Comissão 
de Educação, Esporte e Cultura, audiência pública 
que tratou da economia criativa, indústria mantida 
por ideias inovadoras que geram renda e empregos, 
principalmente usando a cultura como matéria-prima.

Ali, por iniciativa do Senador Cristovam Buarque, 
estiveram presentes especialistas nessa matéria, como 
o Leandro Valiati, Professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Claudia Sousa Leitão, Secre-
tária da Economia Criativa do Ministério da Cultura, 
Décio Tavares Coutinho, da Secretaria de Cultura do 
Estado de Goiás, e Eduardo Saron, representante do 
Banco Itaú.

Bons exemplos de economia criativa o Brasil 
sempre teve. Geramos empregos e renda com nossas 
festas tradicionais, como Carnaval, Parintis, no meio da 
Floresta Amazônica, a Festa da Uva, de Caxias de Sul, 
o Natal Luz, de Gramado, as animadas Festas Juninas 
do Nordeste, a Congada, no nosso Estado de Goiás. 

E quanto vale uma boa ideia, uma ideia criativa 
e inovadora? Um dos exemplos de sucesso na econo-
mia criativa pode ser medido pelas recentes vendas 
da cachaça Ypioca para o grupo Johnnie Walker, por 
R$900 milhões ou da Churrascaria Fogo de Chão, 
cadeia de restaurantes, de churrascarias que leva a 
cultura gaúcha para os Estados Unidos e que nasceu 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, comprada pelo 
Fundo Americano por R$800 milhões.

Para ficar apenas no sul do País, cito Porto Ale-
gre, considerada a segunda cidade mais criativa do 
Brasil, estando atrás somente de São Paulo, Senado-
ra Marta Suplicy. 

Aliás, o Programa Brasil Criativo será lançado 
brevemente, no âmbito do Ministério da Cultura, con-
forme anunciou a Secretária Claudia Leitão.

Não tenho dúvida de que o Governo acertará o 
passo se investir maciçamente nessa área, porque 
abre uma grande oportunidade para a cultura, tão rica 
em nosso País, musical, do folclore e tantas outras 
iniciativas e manifestações culturais, mas também da 
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nossa rica gastronomia e no nosso rico patrimônio 
ambiental e histórico.

A economia criativa é um setor que cresceu 14%, 
mesmo em tempos de crise e desindustriaiização – 
problema, aliás, que bate as portas das

nossas industrias tradicionais; de manufatura, 
agricultura e comércio. E o Governo tem tentado afastar 
esse mal com o programa Brasil Maior, dando incentivos 
fiscais e novas linhas de crédito, como fez recentemen-
te com a industria automobilística, na última semana.

Para o economista americano Robert Solow, falta 
ao Governo um pouco de criatividade nesse progra-
ma, pois se limita a dar ajudas pontuais, mas não cria 
medidas reais para desenvolvimento, não estabelece 
uma política de longo prazo.

Gostaria de acrescentar a esta posição outros 
equívocos do Governo. O programa de socorro a in-
dústria está deixando de fora o setor agropecuário, 
essencial para a economia brasileira, e que vem, nos 
últimos meses, sustentando os números positivos 
da balança comercial e assegurando estabilidade no 
abastecimento interno.

Os produtores rurais começam também a sentir 
as consequências da falta de competitividade dos seus 
produtos no mercado externo. Vender para os merca-
dos compradores, como a China, por exemplo, está 
difícil, pois, na hora de fechar os negócios, os produtos 
produzidos aqui no Brasil aparecem com preços altos 
quando comparados com mercadorias de outros paí-
ses, e nossas empresas, portanto, perdem os contratos.

Para ilustrar melhor , trago ,aqui, números dos 
produtores de frango, carne suína e de leite.

A produção de frango, responsável por 400 mil 
empregos diretos e mais de quatro milhões de empre-
gos indiretos, está ameaçada.

Está mais barato produzir frango nos Estados 
Unidos e na Argentina do que no Brasil.

Os produtores de suínos não enfrentam proble-
ma diferente. Eles, que empregam diretamente mais 
de 120 mil pessoas e atingem, indiretamente, mais 
de um milhão e duzentos mil colaboradores, sofrem 
com a dificuldade de exportar, principalmente para a 
Rússia, que alega problemas de fiscalização sanitária.

Sem falar, Presidente Marta, nas dificuldades 
impostas pelo Governo argentino, que mantém sal-
vaguardas contra a entrada da carne suína brasileira, 
gerando prejuízos aos produtores, principalmente no 
Sul do País, mesmo que o Embaixador argentino tenha 
me revelado aqui que essa informação não se confirma.

A realidade, Sr. Embaixador, é outra.
Hoje, no Brasil, temos mais de um 1,3 milhão 

produtores de leite. 

Esses empregos, que garantem a vida de mais 
de cinco milhões de pessoas ligadas à agricultura fa-
miliar – portanto, mais vulnerabilizadas ainda –, estão 
ameaçados com o fechamento de mercados. Quase 
não exportamos mais produtos lácteos. Pelo contrá-
rio, nosso leite ficou tão caro que hoje importamos do 
Uruguai 40% dos derivados do leite que consumimos 
aqui dentro do Brasil.

E por que tudo isso está acontecendo?
O setor agropecuário está perdendo a competi-

tividade pelos mesmos motivos que acontece na in-
dústria de produtos de manufaturados.

Primeiro: o custo para a manutenção da mão de 
obra teve um aumento de 25% acima da inflação entre 
os anos de 2005 e 2011. Enquanto isso, nos países 
concorrentes, o custo dos empregados e colaborado-
res se manteve estável.

Um exemplo: nos últimos cinco anos, os encar-
gos trabalhistas cresceram 40% no Brasil. Nos Esta-
dos Unidos, um dos principais concorrentes do nosso 
País na produção de alimentos, registrou aumento do 
custo da mão de obra de apenas 3%. 

Mas não é apenas isso que tira a competitivida-
de das empresas brasileiras agropecuárias. A segun-
da grande dor de cabeça dos produtores é o custo da 
energia elétrica. O peso da conta de luz no balanço 
final das indústrias ligadas à pecuária é de 10%. E 
esta conta subiu nos últimos cinco anos mais de 28%.

Da conta de luz passamos para o alto preço do 
transporte de mercadorias. A falta de modernização das 
estradas, ferrovias e portos deixa o frete muito caro, o 
que eleva o preço para exportar esses produtos. Essa 
é a logística deficitária que retira a competitividade do 
setor produtivo, especialmente de uma área em que 
somos protagonistas importantes, que é a produção 
de alimentos.

Nossas estradas cheias de buracos, danificam 
caminhões, gastam mais combustíveis, reduzem a 
velocidade dos veículos e atrasam as entregas. Es-
ses custos, de novo, são repassados para o preço das 
mercadorias, que podem encarecer até 25%.

Exportar os produtos por um porto brasileiro, hoje, 
é um fator para a falta de competitividade: o exportador 
paga aqui no Brasil 70% mais do que pagaria pelo uso 
dos portos na Europa, por exemplo. Vejam só.

E mais uma vez, entra a máquina de calcular, 
acrescentando novos custos para as mercadorias 
brasileiras.

Quando anunciou as medidas do Programa Bra-
sil Maior, o Ministro da Fazenda foi claro: o Governo 
quer, com este programa, ajudar todos os setores da 
economia brasileira que garantem os empregos no 
nosso País.
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Pois esses setores que citei, aqui, de produção de 
frango, de carne suína e de leite têm, pelo menos, uma 
coisa em comum: empregam diretamente milhões de 
pessoas, milhões de brasileiros, e garantem o susten-
to de famílias das areais rurais, região tão importante 
para o desenvolvimento do nosso País. 

Mesmo com essa importância e esse peso so-
bre o emprego, essa cadeia produtora parece ter sido 
esquecida pelo governo federal.

Os incentivos propostos pelo plano Brasil Maior 
não contemplaram, até agora, os produtores de fran-
gos, suínos e leite. O projeto de lei nº 330 de 2011, de 
minha autoria, que tem como relator o Senador Acir 
Gurgacz, Presidente da nossa Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, e está na comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, aguardando a apresentação de 
emendas, pode ser um luz no final desse túnel. Este 
projeto, que está na agenda legislativa da industria 
brasileira, tem como objetivo dar um norte a este setor 
agropecuário responsável por milhões de empregos. 
Trata-se de um marco regulatório para a produção 
agrícola e pecuária, Srª Presidente, que estou encer-
rando meu pronunciamento, pois estabelece regras 
claras e equilibradas na relação entre produtores ru-
rais e empresas, dando maior segurança jurídica para 
as duas partes.

Um plano criativo, que vise o futuro, não ape-
nas medidas pontuais de socorros imediatos é o que 
precisa o setor de criação de animais e produção de 
alimentos (frangos, suinos e leite).

Se hoje a agricultura e a pecuária mantêm os re-
sultados da balança comercial brasileira em números 
azuis, não é por acaso.

O governo precisa abrir um canal de interlocu-
ção com as entidades representativas dos produtores 
agropecuários e ouvir este setor.

O Brasil só pode ser maior se valorizar as boas 
ideias, e, tenho certeza, elas também estão no nosso 
campo, também podem ser encontradas no Brasil ru-
ral. As boas idéias de uma economia criativa que dá o 
superávit comercial para o nosso País como principal 
protagonista na produção, na exportação e também 
na garantia de um mercado interno com uma oferta 
de alimentos que mantenha a estabilidade do preço 
dos produtos, portanto, garantindo o abastecimento.

Muito obrigada, Sr.ª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, não 

se encontrando Valadares e Pedro Taques. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Marta Suplicy, 

caros colegas, um por todos e todos por um. O lema 
dos “Três Mosqueteiros”, eternizado por Alexandre Du-
mas na memória coletiva, expressa bem o encontro 
realizado nesta manhã, em Brasília, pela Federação 
das Indústrias de Santa Catarina, reunindo toda a re-
presentação política catarinense na capital federal.

Estavam presentes, além dos três Senadores, 
praticamente todos os nossos Deputados Federais; 
Secretários de Estado; o Secretário-Executivo do Mi-
nistério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann; o 
Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Mi-
nistério das Cidades, Leodegar Tiscoski; o Secretário de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, Álvaro Prata, nosso 
ex-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina; 
recepcionados pelo presidente da Fiesc e pelo vice-
-presidente da CNI, empresários Glauco José Corte 
e Paulo Skaff, respectivamente.

Nosso Estado tem uma indústria pujante, com re-
levante papel em nosso processo de desenvolvimento 
e grande contribuição à economia brasileira e nossa 
participação no mercado internacional.

Alguns números revelam essa grandeza: são 42 
mil indústrias, que geram 736 mil empregos diretos, ou 
seja, 37% dos trabalhadores catarinenses. É importante 
contrapor esses números às dimensões geográficas e 
populacionais do Estado: temos 293 Municípios distri-
buídos equanimemente, harmoniosamente por todo o 
território catarinense, e aproximadamente seis milhões 
de habitantes. O setor responde ainda por 33% de 
nosso PIB, 44% da energia elétrica consumida, quase 
R$ 6 bilhões em arrecadação de impostos e 54% da 
pauta total de exportações. São apenas alguns dados 
de um Estado que, no campo territorial brasileiro, é 
pequeno, pois representamos apenas 1% do nosso 
território, mas, na dinâmica da nossa inovação, da 
indústria, ela tem uma representação extraordinária 
e um peso muito forte, não só representando os 54% 
da exportação catarinense, mas também na balança 
comercial brasileira.

Diante dessa magnitude, as necessidades da 
indústria são, ao fim, as do Estado como um todo. Em 
poucas linhas, ações que têm sido motivo de cobrança 
permanente nesta tribuna: aprimoramento de nossa 
infraestrutura logística, por meio de nossas rodovias, 
portos, aeroportos, ferrovias; tratamento mais justo em 
relação à arrecadação proporcionado por nós; rees-
truturaçao tributária, entre outros. 

Indubitavelmente, os temas são da maior relevân-
cia. Contudo, quero destacar um aspecto do encontro, 
tão importante quanto a sua pauta propriamente dita. 
Quero destacar a questão emblemática, o ponto culmi-
nante que se travou, nessa manhã, na Confederação 
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Nacional das Indústrias, aqui, em Brasília, com essa 
representação catarinense.

A presença maciça da representação catarinen-
se, motivada por entidade de representação de nos-
so setor produtivo, em prol do desenvolvimento, é um 
marco de união por Santa Catarina.

De forma suprapartidária, juntando esforços na 
luta comum, temos muito mais força e possibilidade 
de alcançar avanços que produzirão reflexos positivos 
não só para o nosso Estado, mas para todo Brasil. O 
clima e a manifestação dos participantes foram em-
blemáticos, destacando, em uníssono, a importância 
dessa integração. Ficam de lado interesses regionais, 
políticas paroquiais ou as cores partidárias, para em-
punhar uma só bandeira: Santa Catarina.

O Fórum Parlamentar Catarinense sempre de-
sempenhou a função de unir nossos parlamentares 
em torno de temas comuns. A novidade reside na 
agregação às entidades de representação de nossas 
forças produtivas, integrando nosso compasso com as 
carências de nosso Estado.

Tais encontros devem tornar-se mais frequen-
tes, não apenas com a indústria, como também com 
nossos agricultores, com os comerciantes, enfim, com 
todos aqueles que contribuem para a construção de 
nosso Estado.

Ao longo de sua história, Santa Catarina deu 
provas inequívocas de seu potencial produtivo e sua 
vocação natural para a inovação, dando vitais contri-
buições para o Brasil e para o mundo. 

O encontro de hoje consolida o liame essencial 
entre a força produtiva e a força política, uma conjun-
ção que produzirá bons frutos para todos, mantendo 
essa rica tradição.

Trago isso, Srª Presidente, caros Colegas, porque 
nós mesmos ficamos surpreendidos com o encontro 
promovido pela Federação das Indústrias de Santa 
Catarina, hoje pela manhã, numa reunião café, para 
debater os temas. 

O comparecimento não só dos Colegas, Sena-
dores Luiz Henrique e Paulo Bauer, mas dos 16 De-e-
putados Federais da representação catarinense no 
Governo Federal. Todos nós num ambiente de dar as 
mãos, com participação dos técnicos nos alimentan-
do com ideias, com inovações, de como poderíamos 
encontrar soluções, como agirmos em conjunto para 
buscarmos conquistar, resolver problemas, dúvidas, 
mas tratando sempre com fundamentação técnica, de 
logística, de meios. 

Isso nos surpreendeu, isso agrega valores, novas 
ideias, pensar em trazer – característica catarinense. 
Nós temos várias inovações, inclusive a urna eletrôni-
ca foi confeccionada, foi concebida, o DNA vem de lá, 

e assim outras inovações; essa predisposição de que 
precisamos buscar, alimentar, nós os Congressistas, 
como ferramentas para colocarmos em prática.

Esse debate, essa orientação técnica, essa ali-
mentação, esse se dar as mãos, como disse antes, é 
fundamental.

Oxalá, sei que os demais Estados também fa-
zem. Sei que o Estado de V. Exª, Senadora Marta Su-
plicy, faz isso; eu sei que lá no Rio Grande do Sul, a 
Senadora Ana Amélia convive com isso, desenvolve 
esses esforços, buscando encontrar saídas. Debateu-
-se muito aquilo que a Senadora Ana Amélia levantou 
há pouco, o custo da nossa produção, os encargos, a 
própria energia elétrica para a nossa indústria catari-
nense, também a gaúcha, a brasileira, corresponde a 
praticamente um terço de custos, só nos encargos, na 
geração de produção, emprego e renda. Hoje ela está 
caríssima; na verdade isso tudo encarece. E as ideias 
de como encontrarmos os caminhos.

Isso que aconteceu hoje é uma coisa diferente, 
não tem ocorrido ainda um encontro como esse. Que 
eu lembre, não.

Então, a Federação das Indústrias de Santa Cata-
rina, liderada pelo Dr. Glauco Côrte, foi extraordinária. 
Acho que isso ajuda a buscarmos saídas e soluções.

Quero saudar esse encontro; quero saudar esse 
dar as mãos de todos nós para buscarmos, não só 
para os Estados, mas são ideias que vão florescer e 
servir como modelos até para outros Estados e para 
nós todos do Brasil.

Eram essas as considerações, Nobre Presiden-
te, caros colegas.

Muito obrigado.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Casildo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidente.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente 
Marta Suplicy.

Eu queria fazer uma solicitação a V. Exª para, no 
momento oportuno – antes da Ordem do Dia, e é ne-
cessário que seja feito – a votação do requerimento de 
urgência ao Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 
2012, que corrige uma omissão à Medida Provisória nº 
552, sobre PIS/Cofins, para o setor de agroindústria. 
Esse requerimento já está na Mesa. Então, eu agra-
deceria muito a V. Exª essa iniciativa.

E queria também, Senadora Marta, dizer da mi-
nha alegria, não só minha, mas de vários Senadores 
envolvidos nessa causa, e particularmente cumprimentar 
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o Senador Eduardo Braga, que é o relator da Medida 
Provisória nº 568, e também o Líder do PT no Senado, 
Walter Pinheiro, diretamente envolvidos nos entendi-
mentos com o Governo a respeito do impacto sobre 
essa questão salarial, envolvendo médicos, também 
veterinários, enfim, envolvendo várias categorias pro-
fissionais, como os funcionários do Dnocs, no Nordeste.

O que anima é que eu havia feito, da tribuna, a 
solicitação para a retirada dessa medida provisória, mas 
é claro que, por questões legais, há o entendimento já 
muito avançado para resolver os principais problemas, 
que é a retirada daquilo que impacta negativamente os 
salários dessas categorias de servidores.

Assim, eu queria fazer muito esse registro, cum-
primentando muito os Senadores Eduardo Braga e 
Walter Pinheiro, pelo esforço nesse entendimento.

Muito obrigada. Eu me refiro à Medida Provisó-
ria nº 568.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª será atendida na forma regimental, Se-
nadora Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada Sessão Solene 
do Congresso Nacional destinada a comemorar o 
centenário de nascimento de Janary Nunes, no dia 4 
de junho do corrente, segunda-feira, às 10 horas, no 
plenário do Senado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Afonso 
Florence, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Márcio Macêdo, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 570, de 2012, conforme Ofício nº 291, de 2012, da 
Liderança do PT, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 291/PT
Brasília, 29 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para solicitar a retirada do Deputado Márcio Macedo 
– PT/SE e indicar o Deputado Afonso Florence – PT/
BA, como titular da Comissão Mista que irá proferir 
parecer à MP 570/2012 que altera a Lei nº 10.836, de 
9 de janeiro de 2004; dispõe sobre o apoio financeiro 
da União aos Municípios e ao Distrito Federal para 
ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras 
providências.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto – PT/
SP Líder da Bancada. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Vanderlei 
Macris (PSDB/SP), como membro suplente, em substi-
tuição ao Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), para 
integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
destinada a “Investigar práticas criminosas do senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como 
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações 
‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’ da Polícia Federal, nos termos 
que especifica”, conforme Ofício nº 576, de 2012, da 
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 576/2012/PSDB
Brasília, 29 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vanderlei 

Macris, em substituição ao Deputado Rogério Mari-
nho, como membro suplente para integrar a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar 
práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, 
conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, 
desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, 
da Polícia Federal, nos termos que especifica.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo 
Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quero dar as boas-vindas aos alunos do ensino 
médio da Escola Nossa Senhora das Graças. Essa es-
cola – acho que conheço também – é de São Paulo, do 
meu Estado, da capital. Muito bem-vindos ao Senado!

Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, 
orador inscrito, em permuta com o Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Marta Suplicy; senhores teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
é com muita alegria que trago ao conhecimento deste 
Plenário o resultado da solenidade que aconteceu hoje, 
no Palácio do Planalto, sob a coordenação da nossa 
Presidenta Dilma, relacionado à entrega do Prêmio 
“Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, que con-
templou seis experiências de gestão municipal e ca-
torze experiências de organizações da sociedade civil.

Foi um ato pautado por muita emoção e alegria 
por parte de cada uma das experiências premiadas. 
Por isso, houve uma grande mobilização, houve claque, 
torcidas, festejando as suas experiências, que foram 
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contempladas pelo Prêmio ODM Brasil, ou seja, Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio.

E vale a pena ressaltar que todas essas expe-
riências contemplam, de alguma forma, alguns dos 
objetivos estabelecidos, os oito Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, que vão desde toda criança na 
escola, educação básica de qualidade para todos, até 
o combate à miséria e à fome. Então, essas experi-
ências... O combate à miséria e à fome; igualdade de 
direitos entre mulheres e homens, com total respeito 
à diferença de gênero e, principalmente, à valorização 
da mulher; questões relacionadas à saúde da mulher, 
à criança e ao adolescente; a erradicação de doenças 
como a Aids, a malária e outras doenças infecto-con-
tagiosas. Então, todos esses Objetivos do Milênio, de 
certa forma, inspiram administrações a que promovam 
políticas públicas voltadas para essas questões.

Então, tive a alegria de estar presente, juntamen-
te com a Senadora Angela Portela, acompanhando as 
diversas administrações municipais que tiveram ex-
periências contempladas e também as organizações 
da sociedade civil. Foram catorze organizações da 
sociedade civil e seis prefeituras de cidades, entre as 
quais a prefeitura da capital do Acre, Rio Branco, que 
contou com a presença do Prefeito Raimundo Ange-
lim, da Coordenadora Municipal da Mulher, socióloga 
Rosali Scalabrin, e também o Secretário Municipal de 
Agricultura, que é o Jorge Fadell.

Essas três personalidades da política do Acre, 
da administração de Rio Branco, estiveram presentes 
para receber esse prêmio, em nome de toda a popu-
lação de Rio Branco, exatamente porque há um es-
forço da prefeitura de Rio Branco, exatamente como 
aconteceu com as outras administrações, no sentido 
de desenvolver políticas públicas que contemplem ou 
que estejam afinadas com os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio.

E as ações que levaram a prefeitura de Rio Bran-
co a esse reconhecimento, a essa distinção, que foram 
o motivo para essa premiação concedida à prefeitura 
de Rio Branco pela Organização das Nações Unidas, 
em parceria com o Governo brasileiro, envolviam três 
linhas de ações: a primeira delas é um programa, um 
projeto de jardinagem comunitária, que é uma iniciati-
va da Coordenadoria Municipal da Mulher; o segundo, 
um projeto de hortas comunitárias nos vazios urbanos, 
que é uma iniciativa da Coordenadoria Municipal de 
Economia Solidária; e o outro programa, um progra-
ma de feiras de agricultura familiar nos bairros, era 
coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Esses empreendimentos beneficiaram famílias 
que viviam em situação de vulnerabilidade social e 
mulheres vítimas de violência, totalizando 4.600 pesso-

as beneficiadas, direta ou indiretamente, pelos efeitos 
desses programas desenvolvidos.

Então, na realidade, nós nos sentimos muito or-
gulhosos por estarmos aqui fazendo esse reconheci-
mento ao Prefeito Raimundo Angelim, prefeito da nos-
sa Capital, que está no seu 8º ano de administração.

O Prefeito Raimundo Angelim é um economista 
muito respeitado no Acre, professor afastado da Univer-
sidade Federal do Acre, e uma pessoa extremamente 
comprometida com a melhoria de vida das pessoas e 
sempre muito empenhado no sentido de desenvolver 
experiências que contribuam, de alguma forma, para 
que as pessoas se sintam cada vez melhor, mais in-
cluídas e em condição de lutar pelos seus direitos.

E gostaria também, para aproveitar este momen-
to, de fazer um cumprimento especial à Presidenta 
Dilma Rousseff, que, mais uma vez, manifestou a sua 
intenção, o seu compromisso, o seu total empenho 
em fazer com que a miséria e a fome sejam varridas 
do Brasil. E isso é um compromisso de Governo, e ela 
tem um conjunto de ações voltadas para este objeti-
vo que é fazer com que haja mais inclusão social no 
Brasil, haja mais desenvolvimento e, principalmente, 
haja mais famílias resgatadas dessa condição que fica 
abaixo da linha da pobreza, que é uma condição de 
indignidade, para uma condição de inclusão social e 
de dignificação da pessoa humana.

Então, nesse sentido, eu quero fazer aqui um cum-
primento especial à Presidenta Dilma Rousseff, por ter 
sido uma fiel depositária do legado do ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que se lançou ao desafio de 
retirar quase 30 milhões de brasileiros dessa condi-
ção abaixo da linha de pobreza, fazendo com que a 
condição do brasileiro, de modo geral, ficasse melhor.

E hoje a Presidenta Dilma tem o desafio de resga-
tar os pelo menos 19 milhões de brasileiros que ainda 
se encontram abaixo da linha de pobreza. E exatamente 
por isso a gente dá uma atenção especial a essa pre-
miação, a este prêmio Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, exatamente porque ele tem a sua centra-
lidade no combate à miséria e à fome, porque não é 
possível imaginar um País desenvolvido se as pessoas 
continuarem a não ter o que comer.

Então, antes de se pensar no Brasil entre as gran-
des potências do mundo, sendo a sexta e caminhando 
para ser a quinta economia do mundo, não dá para 
imaginar um país dessa expressão mundial tendo que 
conviver com pelo menos 19 milhões de brasileiros em 
condições abaixo da linha de pobreza.

Então, exatamente por isso, nosso cumprimento 
à Presidenta Dilma, que tem sido um baluarte nessa 
batalha.
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E, ao mesmo tempo, um cumprimento especial 
ao Secretário Especial da Presidência, Secretário Gil-
berto Carvalho, que também participou diretamente, 
tanto da concepção, da definição dos critérios, quanto 
das visitas, com a sua equipe do Palácio do Planalto, 
para conhecer essas experiências de perto e chegar 
ao número de experiências premiadas.

Assim, eu faço aqui este cumprimento especial ao 
Ministro Gilberto Carvalho e à Presidenta Dilma e, em 
especial também, ao Prefeito Raimundo Angelim, da 
nossa capital, Rio Branco. Meu cumprimento especial 
também à sua equipe de colaboradores, que levou a 
Prefeitura de Rio Branco a ganhar o prêmio pela se-
gunda vez. Em quatro edições do prêmio Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, a Prefeitura de Rio Branco 
foi contemplada em duas experiências. Então, é algo 
que merece realmente os cumprimentos.

E eu gostaria também, Sr. Presidente, para fina-
lizar, de fazer referência a um encontro do qual par-
ticipei – teve sua abertura na segunda-feira à noite e 
prosseguiu durante toda a terça-feira – sobre diálogos 
sociais a respeito das experiências desenvolvidas na 
Amazônia. Isso tudo com o objetivo de juntar experi-
mentos que pudessem contribuir, de alguma forma, 
para os debates na Conferência Rio+20, que acontece 
agora no mês de junho. E essas experiências organi-
zadas a partir da bancada da Amazônia, Senadores 
e Deputados, de organizações da sociedade civil, ti-
veram também a presença do Ministro Gilberto Car-
valho, na sua abertura. A Ministra Izabella Teixeira, do 
Ministério do Meio Ambiente, foi representada pelo Sr. 
Francisco Gaetani.

(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-

sidente, eu pediria um pouco mais de tempo, porque 
estamos no aguardo da chegada de outros Senado-
res. E aí eu precisaria de um pouco mais de tempo, se 
fosse possível, para concluir este raciocínio.

Como estava dizendo, esse encontro denomina-
do Diálogos Sociais Sobre a Amazônia teve uma im-
portância bastante interessante, porque trouxe muitas 
entidades, como o Conselho Nacional de Seringueiros, 
como a Fetacre, a Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura, parlamentares e representantes do Gover-
no também, para falar sobre as políticas públicas que 
estão acontecendo na Amazônia e, principalmente, 
para falar das carências que são vividas na Amazônia, 
porque nós vivemos um grande contraste.

(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Nós 

vivemos um grande contraste na Amazônia brasilei-
ra, que é o fato de termos uma região imensamente 

rica em termos de recursos naturais, territorialmente 
representamos algo como 63% do território brasileiro, 
uma riqueza hidrográfica, florestal, de biodiversidade 
imensurável, e, ao mesmo tempo, temos os piores in-
dicadores sociais do Brasil concentrados na Amazônia. 
Nós temos os piores indicadores de saúde, nas regiões 
isoladas da Amazônia. Nós temos os piores indicado-
res educacionais também nas regiões mais isoladas da 
Amazônia. E temos a renda per capita mais deprimida 
do Brasil também na região amazônica.

Então, nesse sentido, faz-se da maior importân-
cia que o Governo brasileiro, independentemente da 
coloração partidária, tenha uma atenção toda especial 
no sentido de desenvolver políticas públicas afinadas 
com pensadores, com as lideranças e com as organi-
zações da sociedade civil, que estão vivendo perma-
nentemente os problemas da Amazônia.

Nesse sentido, esses Diálogos Sociais, que se 
iniciaram na noite de segunda-feira e se estenderam 
por toda terça-feira – aconteceu também no Palácio 
do Planalto, com o Ministro Gilberto Carvalho –, foram 
diálogos extremamente úteis, necessários e ricos no 
sentido do levantamento de proposições, de ideias 
que podem contribuir para que mais políticas públicas 
sejam desenvolvidas.

Nós temos importantes projetos desenvolvidos 
na Amazônia, principalmente grandes investimentos, 
mas, ainda assim, há uma grande preocupação. Por 
exemplo, as hidrelétricas do Madeira e do Jirau vão 
ser concluídas nos próximos anos, mas que impactos 
ambientais essas hidrelétricas vão provocar, e como 
esses impactos serão mediados? Teremos a Usina de 
Belo Monte também, grande investimento do Governo, 
temos as estradas, pontes, mas precisamos de políti-
cas públicas que deem atenção especial à população 
amazônica.

Então, nesse sentido, houve essas propostas, e 
nós entendemos que importantes contribuições sur-
giram.

Eu agradeço muito a atenção do Sr. Presidente 
e espero que essas contribuições sejam bem utiliza-
das na Rio +20.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A Mesa agradece a manifestação de V. Exª, 
com discurso da maior importância, e o convida para 
assumir o comando da Mesa para que eu possa usar 
a tribuna do Senado Federal.
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O Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de 
ontem, assomei à tribuna do Senado para tratar de 
um tema recorrente nesta Casa e ultimamente neste 
País. Referi-me exatamente ao que está acontecendo 
no semiárido nordestino: uma das maiores secas já 
registradas. O que não é novidade.

Disse ontem e repito: nós não estamos cobrando 
das autoridades constituídas do meu País que acabe-
mos com a seca porque é fenômeno cíclico, é da natu-
reza. Contudo, temos que encontrar mecanismos que 
realmente possam minimizar as dificuldades por que 
passa o homem que mora no semi-árido nordestino.

Nós temos políticas públicas para atendimento 
dos mais diversos setores da sociedade, mas é pre-
ciso que o Governo, os Estados e os Municípios, em 
parceria, possam encontrar os caminhos; mas, ao en-
contrar os caminhos, indicá-los e, sem dar as costas a 
ele, começar a planejar e executar políticas públicas, 
a fim de que possamos resgatar, ao longo de toda a 
história deste País, melhores condições de vida para 
o sertanejo.

Não é apenas a cesta básica e o carro-pipa que 
vão resolver essa dificuldade. O carro-pipa, como tem 
acontecido ao longo da história do Brasil, ainda é o ins-
trumento para levar água para que as pessoas possam 
beber um copo d’água, que não é potável. É água da 
pior qualidade, mas é melhor do que morrer de sede. 
E isso se passa, infelizmente, no meu País, porque 
ainda não se fez um projeto político de governo para 
superar essas dificuldades, para atender a milhões e 
milhões de brasileiros que vivem à margem do proces-
so de desenvolvimento desta nação.

Nós estamos desejosos de aspirar a um posicio-
namento extraordinário, no que diz respeito ao ranking 
internacional, de potência mundial. Já somos a sexta 
economia do mundo. Brevemente, dependendo de como 
as coisas aconteçam, poderemos ser a quinta econo-
mia do mundo, Agora, sermos a quinta economia do 
mundo e ainda termos um segmento considerável da 
sociedade brasileira passando sede, muitas e muitas 
vezes, não tendo o que comer, sendo preciso que o 
Governo chegue com a cesta básica?

Então, Sr. Presidente, nós temos que encontrar 
alternativas. Já existem algumas alternativas que es-
tão funcionando em alguns Estados nordestinos por 
iniciativa de Governadores e de Prefeitos, que têm a 
responsabilidade da convivência diária.

Trago hoje, Sr. Presidente, como continuidade de 
um sem-número de manifestações que haveremos de 

fazer com relação ao Nordeste brasileiro, um assun-
to que acredito que não é... Nobre Senador Alfredo, 
minha região morre de sede, a região de V. Exª, uma 
sequência de inúmeras inundações. Veja o contraste 
das regiões do nosso País. Mas lá, no Nordeste, é pre-
ciso uma alternativa para que o Governo, acionando os 
Ministérios afins, consiga minimizar, encontrar o cami-
nho. Vamos ensinar agora a pescar, e não dar o peixe.

Alguns Estados têm sido vitoriosos nessa ação 
que estamos propondo aqui para o Nordeste como um 
todo, não isoladamente, Município “a”, “b” ou “c”, Estado 
“a”, “b” ou “c”. Os Estados do Ceará, do Rio Grande do 
Norte, do Maranhão e do Piauí já são vitoriosos nesse 
encaminhamento, qual seja, o de utilizar uma árvore 
frutífera, uma árvore frutífera que se adapte perfeita-
mente ao clima árido do sertão brasileiro, do semiárido 
brasileiro, que é o caju. Plantar caju, pés de cajueiro 
na região Nordeste é exatamente ter alternativa de 
melhoria de renda, de emprego e uma alternativa para 
aqueles que não têm muitas esperanças no momen-
to. É o caminho permanente a fim de se assegurar, 
durante todo o tempo, renda para aquela população.

O cajueiro é uma árvore frutífera originária do 
Brasil que se adapta perfeitamente ao semiárido. Va-
lorizado pelo nordestino na culinária, o caju mostra-se 
ótima alternativa para a geração de emprego e renda. 
O cajueiro é resistente ao clima seco do semiárido 
nordestino. Aproveita-se tudo dele: a polpa, de que se 
faz o doce, o suco, a farinha; e a castanha. Este é real-
mente o produto a que se agregam valores, tanto assim 
que o mercado interno e o mercado externo compram 
toda a produção que se possa produzir.

Como eu já disse, os Estados do Ceará, do Rio 
Grande do Norte, do Maranhão e do Piauí já têm um 
volume considerável de cajueiros plantados, produzindo 
e dando dignidade àqueles que vivem naquela região 
inóspita do Nordeste brasileiro.

O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco/PR - AM) – 
Permite-me um aparte, Senador.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
É um investimento de pouca monta. Às vezes, o País 
quer fazer megaprojetos com investimentos volumo-
sos, cujos resultados não são tão expressivos quanto 
aqueles frutos de pequenos investimentos, que têm 
um retorno extraordinário, como é o caso.

O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco/PR – AM) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – O 
agronegócio do caju, nobre Senador Alfredo, movimenta 
mais de R$2 bilhões só com dois países da América: 
Estados e Unidos e Canadá, que fazem importação 
desse volume.

Concedo um a aparte a V. Exª, com muita alegria.
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O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco/PR – AM) – Eu 
quero me aliar a V. Exª por conhecer muito bem a rea-
lidade do Nordeste, uma vez que nasci no Rio Grande 
do Norte, que tem a maior cajueiro do mundo. Sei a im-
portância do que V. Exª está propondo para o Nordeste 
brasileiro. Essa é uma forma de nós combatermos as 
desigualdades regionais. Eu quero registrar que me 
alio a V. Exª nesse seu projeto e quero parabenizá-lo 
pela iniciativa.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Eu agradeço ao nobre Senador Alfredo pela sua ma-
nifestação. Sei perfeitamente que esse não deve ser 
um caso isolado desses Senadores ou do Nordeste 
brasileiro, mas deve ser uma ação efetiva desta Casa 
para que possamos sensibilizar a Presidenta Dilma, 
considerando que ela tem vontade de viabilizar aquela 
região, como fez o Presidente Lula, com uma série de 
investimentos. Mas precisamos ter políticas definitivas 
para fixar, cada vez mais, o homem na terra, naquela 
região, porque o sertanejo ama a sua região. Por mais 
que ele possa migrar, à proporção que cai qualquer 
gota de chuva, ele retorna para o sertão, porque ele 
se sente muito à vontade e feliz naquela região.

Todavia, não é plantando um pé de feijão ou de 
milho que ele pode sobreviver, porque, infelizmente, 
a região precisa ser adaptada com determinados pro-
cedimentos que possam realmente viabilizar a vida 
de cada um daqueles que vive no semiárido brasileiro.

E essa é a alternativa. Vou dar um exemplo aqui, 
nobre Senador Valadares, V. Exª que é também da-
quela região do Nordeste e sabe das dificuldades 
com que vive o sertanejo do Estado de Sergipe. Veja 
o pequeno investimento que é feito. Estamos fazendo 
uma programação para o meu Estado, que tem uma 
região muito boa para o plantio de caju. Dois mil hec-
tares de terra no semiárido do Nordeste, em Alagoas, 
num projeto para plantar cerca de 350 mil mudas de 
caju, o que custará um pouco mais de R$2,5 milhões. 
O Governo, se fizer esse investimento, fará com que 
mais de 500 famílias possam viver com dignidade, ter 
renda permanente.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª, antes de terminar...

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Não 
se trata de renda sequencial, não. É renda permanente, 
para viver com dignidade, porque se trata, inclusive, 
de lavoura familiar, onde fizeram assentamentos para 
agricultura familiar, para que as pessoas possam dizer: 
“Eu me sinto feliz em morar numa cidade, por exem-
plo, como Olho d’Água do Casado, no meu Estado de 
Alagoas. Eu me sinto feliz porque é daqui que tiro a 
minha sobrevivência e a da minha família”.

Concedo o aparte ao eminente Senador Valada-
res, do meu querido Estado de Sergipe.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Benedito de Lira, V. Exª está falando de 
um assunto que diz respeito muito de perto aos inte-
resses da nossa região. V. Exª é um autêntico nordes-
tino, cujos projetos se identificam com os interesses 
do sertanejo, e um deles é este: o plantio do cajueiro, 
que, além de proporcionar uma sombra frondosa não 
só para o ser humano, mas também para o gado, para 
os animais, também proporciona a fruta, cheia de vita-
minas, de fibras e de outros componentes importantes 
para a saúde da pessoa. E assim também é a castanha, 
que produz o óleo. Nos mercados, nas feiras e hoje 
até nas cozinhas mais sofisticadas, nós encontramos 
a castanha de caju, um produto decorrente da explo-
ração do cajueiro, que proporciona grande geração de 
emprego e renda no Nordeste do nosso País. Por isso, 
V. Exª tem toda a razão. Na semana passada, eu es-
tive no sertão sergipano. Como eu tive pena daquele 
povo que está sofrendo com a longa estiagem que se 
abate sobre os sertanejos de Sergipe e do Nordeste! 
Vi campos, vastos campos com poucas plantações, 
quase sem nenhuma árvore. Acho que isso é falta de 
uma consciência cultural de que os Municípios devem 
se revestir para o plantio de todas as árvores, porque 
a árvore não só contribui para evitar a erosão, como 
também para proporcionar a sombra e a evaporação, 
o que significa dizer chuvas, regularidade e estabili-
dade econômica para a nossa região. Portanto, meus 
parabéns a V. Exª. Conte com o meu total apoio.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Quero agradecer...

(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – (...) 

a manifestação de V. Exª, que traz uma contribuição 
extraordinária para este assunto que estamos aqui le-
vando ao conhecimento do nosso Governo.

Ao encerrar, Sr. Presidente, considerando que 
a semente está lançada, eu queria fazer um apelo à 
Presidenta Dilma, seja qual for o gabinete do Palácio 
do Planalto que, por acaso, esteja ligado à TV Senado. 
O Governo, por exemplo, colocou à disposição agora 
milhões e milhões e até bilhões de reais para atender 
a seca do Nordeste brasileiro. Quando terminarem os 
recursos, a seca continuará. Os recursos faltam, as 
coisas não acontecem, e, no próximo ano, haverá as 
mesmas dificuldades e a mesma situação. Por quê? 
Porque é cíclico. Não basta uma ação, não basta o 
homem chegar lá e mover uma palha para resolver 
a situação.

(Interrupção do som.)
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agora, Presidenta, determine ao Tesouro Nacional, 
através do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, não 
emprestar dinheiro, porque, neste primeiro momento, 
emprestar não resolve. O que resolve é a ação do Go-
verno através da Codevasf, do Ministério da Integração 
Nacional, do Tesouro Nacional, para fazer um pequeno 
investimento da ordem de 20, 30, 40, 50 milhões de 
reais. O que representa isso para o Tesouro Nacional? 
Absolutamente nada. Isso vai trazer um benefício con-
siderável para milhares e milhares de brasileiros e de 
brasileiras que vivem o tempo inteiro aguardando uma 
oportunidade.

E, durante esse período de dois a três anos, no 
máximo, tenha a certeza, Presidenta, que ao terminar 
o seu Governo V. Exª poderá dizer aos brasileiros e 
brasileiras que tirou milhares e milhares de brasileiros 
nordestinos da miséria da fome e da pendenga da seca, 
porque lá eles têm agora um meio de sobrevivência 
através do seu trabalho, do suor do seu próprio rosto. 
É uma atividade familiar, mas que vai trazer rendimen-
tos para alimentar a sua família, para dar dignidade 
de vida, para fazer com que as pessoas possam viver 
com a mesma condição que outros brasileiros vivem 
em outras regiões mais ricas do País. Se não fizermos 
isso, se não houver uma ação do Governo, se não hou-
ver um projeto de Governo, logicamente o Nordeste vai 
continuar penalizado, enquanto o mundo for mundo e 
isso não é absolutamente humanitário.

Por isso, eu gostaria de fazer esse apelo a V. Exª 
para começar a pensar nesse projeto que não é faraô-
nico, mas vai dar dignidade às pessoas, renda e assim 
vão dizer o seguinte: “Eu hoje, graças a Deus, tenho 
o que comer e tenho como beber um copo d’água po-
tável com o trabalho e com a ajuda que o Governo do 
meu País me proporcionou”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – Presidente, quero usar a palavra pela Lideran-
ça do PR. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento, 
pela Liderança do PR.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, têm dois pe-
sos e duas medidas os esforços do Governo Federal 
para combater os efeitos da crise europeia e estimu-
lar o crescimento da economia brasileira. Dias atrás, 
o Amazonas foi surpreendido pela equipe econômica 
do Governo, que decidiu reduzir as alíquotas do IPI 
que incidem sobre os concentrados, num forte ataque 
à indústria de bebidas.

Essa medida contradiz os compromissos assu-
midos pela Presidente Dilma: ao prorrogar a vigência 
da Zona Franca de Manaus no início deste ano, a Pre-
sidente prometeu implantar medidas para fortalecer o 
Polo Industrial de Manaus e, consequentemente, es-
timular o crescimento do Amazonas. Na prática, não 
é isso o que vem fazendo o Ministério da Fazenda.

Há duas semanas, o Governo Federal anunciou 
a redução de impostos e a ampliação do crédito para 
estimular a indústria automotiva nacional. Em vigor, 
as medidas têm levado ao aumento na venda de au-
tomóveis, instrumento com que o Governo pretende 
manter a atividade econômica e evitar o aumento do 
desemprego.

Naquela ocasião, eu alertei aqui, desta tribuna, 
para a necessidade de estender tais benefícios aos fa-
bricantes de motocicletas instalados no Polo Industrial 
de Manaus, cujo desempenho já vinha sendo afeta-
do pela deterioração do cenário econômico no Brasil.

Para que V. Exªs tenham uma ideia, o polo de 
duas rodas registrou prejuízos significativos no primeiro 
quadrimestre deste ano: houve redução no volume pro-
duzido pelas montadoras e uma retração nas vendas 
das concessionárias, decorrente da falta de crédito. 
Na prática, estamos falando de 150 mil motos para-
das nos pátios e de cerca de cinco mil trabalhadores 
demitidos nesse período.

Em visita ao Congresso dias atrás, S. Exª o Mi-
nistro Guido Mantega anunciou que o Governo esten-
deria as medidas de estímulo ao Estado do Amazonas, 
mas, infelizmente, até agora nada aconteceu e as pre-
ocupações dos empresários continuam sem resposta.

Não bastasse isso, Sr. Presidente, na semana 
passada, a equipe econômica do Governo Federal 
anunciou a redução escalonada do IPI que incide so-
bre o segmento de concentrados, desfechando um 
duro golpe sobre a indústria de bebidas e tornando 
praticamente inviável a operação desse setor no Polo 
Industrial de Manaus. Até outubro deste ano, o IPI sobre 
concentrados será de 15% para chegar a zero – repito, 
para chegar a zero – em outubro de 2013.

O polo de concentrados emprega em Manaus 
mais de dez mil pessoas e representa um faturamen-
to de US$144 milhões. É um dos segmentos mais im-
portantes na operação da Zona Franca de Manaus.

Esse tema preocupa a todos nós. O Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, 
Sr. Antonio Silva, tem mobilizado esforços e apoios, de 
modo que essa medida possa ser revertida.

Quero juntar minha voz à dele e à de todos os 
amazonenses para alertar o Governo Federal do im-
pacto extremamente negativo dessa decisão sobre o 
desempenho da Zona Franca de Manaus: peço, aqui, 

137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22438 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

não apenas pelo nosso setor produtivo, mas, principal-
mente, por nossa população; ao final, a maior prejudi-
cada por essa sucessão de ataques ao Polo Industrial 
da Zona Franca de Manaus. 

As medidas em curso fomentam a inseguran-
ça empresarial e o desemprego, fragilizando a Zona 
Franca de Manaus e esvaziando um modelo que per-
mitiu ao Amazonas desenvolver-se sem depredar o 
meio ambiente.

Por isso, decidi encaminhar ofício a S. Exª o Mi-
nistro da Fazenda, alertando para os efeitos da redu-
ção do IPI sobre os concentrados e pedindo a ele que 
reveja o escopo da medida anunciada por seu secre-
tário executivo. Eu conheço o Ministro Guido Mantega 
e confio na sua sensibilidade e bom-senso. Tenho cer-
teza de que ele poderá encaminhar uma solução que 
atenda aos objetivos do Governo Federal, sem ferir de 
morte, repito, sem ferir de morte um setor vital para a 
economia do Estado do Amazonas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
Muito obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Alfredo Nascimento.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-

tin, como oradora inscrita.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR) – Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exª a 
formalização da minha inscrição para falar pela Lide-
rança do PTB.

O SR PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Perfeitamente. V. Exª já está inscrito.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, companheiros e companheiras, antes de 
iniciar o meu pronunciamento sobre a 14ª Macha dos 
Trabalhadores Rurais ligados à Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), quero me 
associar às preocupações expressas aqui pelo Sena-
dor Alfredo Nascimento.

De fato, estamos debatendo com o Governo Fe-
deral, especificamente, com o Ministério da Fazenda, o 
futuro do setor de produção de bebidas, principalmen-
te o de bebidas concentradas, setor que, em grande 
parte, está instalado no Estado do Amazonas, na Zona 
Franca de Manaus.

Penso que teremos, no mais tardar amanhã, 
uma reunião com o Ministério, a exemplo do que vem 
ocorrendo com o setor, para tratar do assunto. Tenho 
a convicção plena de que qualquer mudança que 
aponte no sentido de isentar o setor de IPI promove-
rá uma única conseqüência: uma nova transferência 
das fábricas instaladas na Zona Franca para a região 

centro-sul do Pais, ou seja, para as regiões mais de-
senvolvidas. Essa não é uma preocupação do setor, 
essa não é uma preocupação só do Governador Omar 
Aziz, não é uma preocupação só da bancada federal, 
mas é uma preocupação de todo o povo do Amazonas, 
seja da capital ou do interior.

E esclarecer que, numa conversa tida com mem-
bros do Ministério da Fazenda, quando questionada fui 
que esse segmento gera pouco emprego, mostramos 
ao Ministério que não. A AmBev, por exemplo, Sr. Pre-
sidente, mantém uma plantação, um plantio importante, 
portanto, uma interface, uma interlocução com geração 
de renda muito forte no interior do Amazonas, no que 
diz respeito a uma plantação de guaraná, localizada 
no Município de Maués. Aliás, o guaraná, que é um 
patrimônio do povo brasileiro, uma cultura oriunda da 
Amazônia, sobretudo do Estado do Amazonas e do 
Município de Maués. 

Então, um projeto não apenas que gera renda, 
mas que resgata uma cultura – o guaraná – que cada 
vez mais toma conta do gosto dos povos, das popula-
ções de diversos países do mundo. 

Tenho certeza de que teremos a capacidade, tanto 
a Bancada do Amazonas, a bancada federal, como o 
Governo Federal, o Ministério da Fazenda de chegar-
mos a um consenso. O que o setor está reivindicando 
é um prazo para que estudos e medidas sejam feitas, 
no sentido de ver a possibilidade da adoção de algu-
mas mudanças que não impliquem na transferência 
desse setor, tão importante para o Amazonas, para 
outras regiões do País.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde 
as primeiras horas do dia de hoje, pude acompanhar 
muito cedo, na Esplanada, quando por ali passei, tra-
balhadores rurais e trabalhadoras rurais que ocupavam 
esta região importante de Brasília, o centro do Poder, 
a Esplanada dos Ministérios. Estão realizando o 18º 
Grito da Terra, que, neste ano, traz, na pauta, reivindi-
cações contidas numa agenda que foi denominada por 
eles e por elas Agenda por um Brasil Rural Sustentá-
vel e Solidário. São aproximadamente 138 propostas 
contidas nesta Agenda, que expressam os principais 
pleitos de aproximadamente 20 milhões de trabalha-
dores rurais ligados à Confederação dos Trabalhado-ligados à Confederação dos Trabalhado-
res na Agricultura, a Contag, às 27 Federações e aos 
mais de quatro mil sindicatos de trabalhadores rurais 
de todo o Brasil.

A 18a. versão do Movimento, que muito nos or-
gulha por que mostra o poder de mobilização da so-
ciedade civil organizada e, sobretudo daqueles que 
passam por maiores dificuldades no país, que são os 
trabalhadores rurais não começou hoje, Sr. Presidente.
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Desde a semana passada, representantes dos 
trabalhadores foram recebidos em 20 Ministérios, entre 
eles o de Desenvolvimento Agrário, onde discutiram 
as suas principais reivindicações como a atualização 
dos índices de produtividade e a definição das metas 
de assentamentos para este ano. A pauta de reivindi-
cações foi entregue no último domingo à Presidente 
Dilma Rousseff.

De acordo com a Contag, de um modo geral, a 
base desta edição do Grito da Terra é a realização de 
uma ampla e massiva reforma agrária e a valorização 
e fortalecimento da agricultura familiar.

Entre as principais reivindicações, eu quero des-
tacar aqui: o desenvolvimento rural com distribuição de 
renda; o enfrentamento às desigualdades; a garantia e 
ampliação dos direitos sociais e culturais com qualidade 
de vida no campo e nas florestas; participação demo-
crática; a organização sindical; e o orçamento público.

No detalhamento da política agrícola defendida 
pelo Movimento constam: o desenvolvimento da agri-
cultura familiar com seu enquadramento no acesso às 
políticas públicas; a criação de um sistema de proteção 
à infraestrutura e à produção da agricultura familiar; 
incentivo ao cooperativismo e associativismo, pesquisa 
e Assistência Técnica e Extensão Rural e Social, além 
de Sistema de Produção Sustentável,

Os trabalhadores rurais reivindicam também po-
líticas de saúde para as populações do campo e da 
floresta através e via Sistema Único de Saúde (SUS); 
política de previdência social; proteção infanto-juvenil; 
educação no campo; habitação rural; democratização e 
acesso aos meios de comunicação; e inclusão digital, 
cultura e esporte no meio rural.

Quero destacar ainda, Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, outros dois pontos importantes dessa pau-
ta que são a criação da Secretaria Especial da Pes-
soa Idosa, ou seja, da trabalhadora e do trabalhador 
do campo em idade avançada, e uma política de en-
frentamento à violência contra as mulheres no campo.

Destaco esses dois pontos da política social, 
reivindicada pelos trabalhadores rurais, porque os 
considero extremamente justos e necessários. São 
solicitações voltadas para dois públicos muito vulne-
ráveis. Tanto o idoso ou a idosa, que depois de anos 
de trabalho ao sol – um trabalho que sabemos é duro, 
exige muito do aspecto físico da pessoa, por isso de-
bilita muito – quanto à mulher que atua no campo, 
merecem tratamento especial.

As entidades representativas dos trabalhadores 
rurais reivindicam ainda a regulamentação da contri-
buição sindical rural, representatividade das entida-
des sindicais de trabalhadores rurais e programa de 
formação para cinco mil beneficiários rurais em 2012.

Eles incluíram na pauta também a participação 
da Contag nos espaços institucionais que definem a 
posição do Governo brasileiro nas negociações inter-
nacionais.

O Grito da Terra, portanto, senhoras e senhores, 
é a maior mobilização nacional dos agricultores, reali-
zada todos os anos para buscar melhorias no campo. 
Desde o Governo Lula e agora no Governo Dilma, este 
Movimento tem encontrado amplo apoio e avançado 
muito nas suas conquistas.

Quero aqui parabenizar as entidades representa-
tivas desses trabalhadores pelo nível de organização 
e pelas capacidades de mobilização e de negociação. 
Temos certeza de que esta pauta está sendo estudada 
com muita atenção e carinho pela Presidenta Dilma, 
como também pelo Ministro Pepe Vargas, principal-
mente, do Desenvolvimento Agrário.

Sabemos da sensibilidade e da inteligência da 
nossa Presidenta, que não mede esforços para aten-
der reivindicações como essas, que são claramente 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida de bra-
sileiros e brasileiras.

Afinal de contas, estamos falando de um seg-
mento que é responsável em colocar o alimento na 
mesa dos brasileiros e das brasileiras, uma vez que 
a agricultura familiar é responsável pela produção de 
mais 70% dos alimentos comercializados e consumi-
dos no Brasil

E, aqui, Sr. Presidente, como representante do 
Estado do Amazonas, um Estado cuja produçao ru-
ral é desenvolvida basicamente em mais de 90% por 
trabalhadores rurais da agricultura familiar, deixo aqui 
minhas homenagens e os meus cumprimentos a essa 
grande e organizada. mobilização ocorrida no Brasil 
inteiro e que se desenvolve hoje em Brasília

Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, antes de 
concluir e aproveitando a presença do Senador Paulo 
Davim, aqui, em nosso plenário, gostaria de fazer um 
breve registro do que foi a nossa audiência pública da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacio-
nal e Internacional de Pessoas no Brasil, na capital do 
Estado do Rio Grande do Norte, Natal.

Foi uma audiência muito representativa que con-
tou com a participação de inúmeras autoridades mu-
nicipais do Estado do Rio Grande do Norte e federais. 
Lá estavam o Ministério Público Federal, a Polícia Fe-
deral, enfim, vários órgãos. Teve a presença também 
do Ministro Garibaldi Alves, que participou de quase 
toda a audiência, e da Governadora Rosalba Ciarlini, 
que, no momento da audiência, atendendo não só a 
um pedido da CPI, a uma reivindicação do Brasil, mas 
em especial a uma luta travada com muita força pelo 
Senador Paulo Davim, anunciou a breve instalação 
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do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. 

Então, cumprimento V. Exª, Senador Paulo Da-
vim, e estendo meus cumprimentos à Governadora e 
ao Ministro Garibaldi Alves, porque é desta forma que 
avançamos, fazendo com que o Estado brasileiro es-
teja cada vez mais preparado, mais aparelhado para 
enfrentar questões importantes que vão ao encontro 
dos interesses das pessoas, ao encontro dos direitos....

(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ...de todos os brasileiros e de todas as brasileiras.
Penso que este registro seja importante, assim 

como são importantes os registros da realização, du-
rante o dia de hoje, de um simpósio, um debate, no 
Ministério da Justiça, entre Brasil e União Europeia, 
acerca do tráfico nacional e internacional de pessoas, 
e, no dia de ontem, da divulgação, pelo Itamaraty, o 
Ministério das Relações Exteriores, de uma nova car-
tilha para orientar brasileiros e brasileiras em relação 
a este problema tão grave que mobiliza o Brasil e que 
acomete as pessoas no Brasil e no mundo inteiro, Sr. 
Presidente.

Muito obrigada a V. Exª.
Que seja considerado, na íntegra, o pronuncia-

mento que faço a respeito do tráfico de pessoas.
Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA VANESSA GRA-
ZZIOTIN.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a CPI do Tráfico Nacional e 
Internacional de Pessoas realizou na última segunda, 
em Natal, no Rio Grande do Norte, uma audiência 
pública que considero uma das mais significativas do 
nosso colegiado.

Sob a coordenação minha e do senador Paulo 
Davim, reunimos na Assembleia Legislativa daquele 
Estado, a governadora Rosalba Ciarlini, o ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves, a deputada federal Fátima 
Bezerra, deputados estaduais, vereadores, secretários 
de estado e autoridades do Ministério Público, da Polí-
cia Federal, Militar e Civil do Estado do Rio Grande do 
Norte, além de entidade comprometidas com o tema.

Entre os pontos positivos do encontro, destaco 
o compromisso da governadora Rosalba Ciarlini com 
a criação do núcleo estadual de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. A governadora reconheceu que o 
Estado precisa enfrentar o problema com instrumentos 
efetivos e, para isso, precisava dessa decisão política.

Afinal de contas, o Rio Grande do Norte é apon-
tado como uma das principais origens nas rotas in-
ternacionais de tráfico de pessoas, em especial mu-
lheres para fins de exploração sexual, com destino a 
Espanha e Itália.

A capital potiguar está entre as mais de 200 rotas 
existentes no país, sobretudo para fins de exploração 
sexual no exterior.

Com base em dados da Pesquisa Nacional sobre 
o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes, che-
gou-se a conclusão de que Natal é uma das principais 
origens nas rotas internacionais de tráfico de pessoas, 
em especial mulheres para fins de exploração sexual, 
com destino a Espanha e Itália.

Além disso, com bases em vários relatos, afirma-
-se que “há uma intricada rede que viabiliza a emissão 
de carteiras de identidade falsas, onde a idade dos 
indivíduos é alterada, para mais, emissão de passa-
portes e outros itens”.

Portanto, a decisão de criar o núcleo estadual de 
combate ao tráfico representou uma importante ação 
política. Atualmente já existem núcleos em 15 Estados: 
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
CPI fez outros encaminhamentos importantes. Entre 
eles, nos comprometemos em realizar uma solicitação 
ao Ministério da Justiça no sentido de que libere a Po-
lícia Federal para entrar no caso das cinco crianças 
raptadas de dentro de suas casas no bairro Planalto, 
em 1998. Sem descobrir nada, a polícia trabalha com 
a hipótese de sequestros com fins para o tráfico de 
órgãos e adoção ilegal por estrangeiros.

Também assumimos o compromisso de enviar 
uma solicitação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte para que dê celeridade ao julgamento de 
nove processos criminais em tramitação no tribunal 
relativos a tráfico de pessoas para fim de exploração 
sexual e aliciamento de trabalhadores dentro do país.

Bem como, solicitamos à Polícia Federal o des-
fecho das Operações Corona e Ferrari realizadas no 
Estado. Em 2005, a Operação Corona resultou na pri-
são de estrangeiros ligados a uma máfia italiana que 
integravam um grupo especializado em tráfico interno 
e internacional de mulheres.

Em 2010, a Operação Ferrari colheu indícios de 
que aproximadamente 100 mulheres já teriam sido le-
vadas à Itália com fins de exploração sexual.

Por fim, foi feita uma reunião muito proveitosa 
que vai contribuir concretamente com a elaboração 
do nosso relatório final. Afinal de contas, o tráfico de 
pessoas é um crime que movimenta US$ 30 bilhões, o 
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segundo no mundo, mas que ainda é invisível perante 
a opinião pública e autoridades policiais. Ações como 
as que estamos realizando contribuem para enfrentar-
mos esse problema.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Vanessa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Eu gostaria de me inscrever pela liderança do 

PDT, enquanto espero o documento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Pela liderança do PDT. Perfeitamente.
Agora, fala pela liderança do PSB o Senador An-

tonio Carlos Valadares.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, não seria a minha vez pela or-
dem. Seria? 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não, porque V. Exª havia se inscrito como orador. 
Então, agora, é como líder. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Então, prefiro pela liderança.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bancada do 
Nordeste teve uma reunião hoje, pela manhã, com o 
Ministro da Integração, Fernando Bezerra. Dessa Ban-
cada eu participo, na defesa dos interesses da região.

Lá eu pude sentir, pelos pronunciamentos efe-
tivados por Parlamentares de todos os Estados de 
nossa região, o quanto de preocupação existe, no seio 
da nossa comunidade, com o recrudescimento dessa 
seca, uma das mais drásticas, mais vigorosas, mais 
fortes das últimas décadas. Quase 900 Municípios 
estão sendo envolvidos nesse instante com repercus-
sões dessa seca. Várias reivindicações foram feitas 
ao Ministro Fernando Bezerra. Ele acentuou que as 
obras de infraestrutura estão sendo tocadas – aduto-
ras, obras de irrigação, recursos hídricos – para que, 
em épocas futuras, o Nordeste possa enfrentar com 
tenacidade todos esses fenômenos climáticos que dão 
prejuízo à nossa economia, fazem sofrer o nosso ser-
tanejo, abandonar a nossa terra, procurar outras pla-
gas diferentes para sua sobrevivência, a exemplo de 
São Paulo e outros Estados do sul do País, que não 
têm mais como empregar o povo nordestino, que, ali 
chegando, irá sofrer, sem dúvida alguma, as conse-
quências de uma urbanização crescente, de violência 
cada vez maior, que se abatem sobre nossas cidades.

O melhor será, acentuou o Ministro Fernando 
Bezerra, executar obras que possam fixar o sertanejo 
ao seu habitat.

Há poucos instantes, eu estava lendo o depoimen-
to candente, triste, de uma sertaneja de Pernambuco, 
por nome de Rosângela, que dizia a uma jornalista 
que estava ali averiguando os efeitos da seca em Per-
nambuco, como de resto acontece em toda a região 
nordestina: “Já vendi os oito bodes que eu tinha, e o 
dinheiro já está desaparecendo. Eu não tenho mais 
como sobreviver”. 

É triste a gente ver, circulando por aquelas estra-
das nordestinas, cabeças de gado sendo trucidadas 
pela seca, ali sendo comidas pelos urubus, ao longo 
de nossa passagem, como consequência dessa seca 
avassaladora que se abate sobre a nossa região.

É o momento de pensarmos não apenas em 
atender ao sertanejo nesta emergência, fazendo com 
que ele não saia do seu lugar e não venha a passar 
nem fome nem sede. Para tanto, o Governo tem de 
tomar as providências cabíveis no sentido de amparar 
o sertanejo neste momento de aflição e de urgência.

Mas as obras que irão garantir o futuro dessa 
gente terão de ser tocadas e estão sendo tocadas, no-
tadamente aquelas que se referem ao fortalecimento 
da agricultura familiar e ao fornecimento...

Senador, infelizmente, não posso dar-lhe um 
aparte, porque estou falando como Líder. Mas eu da-
ria, com muito prazer, a V. Exª, que é um nordestino 
de quatro costados; foi Governador de Brasília, mas 
sempre com o pensamento voltado para Pernambuco, 
onde V. Exª nasceu.

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer ape-
nas que, nesta reunião, eu destaquei que o Estado de 
Sergipe tem vários projetos em andamento, mas res-
saltei um deles. Do ponto de vista do atendimento das 
necessidades futuras do sertanejo, das necessidades 
econômicas de nossa região, principalmente da bacia 
leiteira, da qual faz parte Nossa Senhora da Glória, 
no Estado de Sergipe, e outros Municípios, como Ca-
nindé, Poço Redondo, Feira Nova, Monte Alegre, esta 
região será beneficiada com a implantação do Projeto 
Xingó, uma obra magnânima que vai puxar a água do 
rio São Francisco, vindo lá de Paulo Afonso, atraves-
sando esta vasta região, dando milhares e milhares 
de empregos, proporcionando não só aos animais a 
sedentação, mas água para a população e, além dis-
so, a garantia de que a produção leiteira não sofrerá 
solução de continuidade, o que significa, sem dúvida 
alguma, um grande alento...

(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – ... para o povo do semiárido da região do 
Estado de Sergipe.
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Portanto, a minha palavra neste instante é de so-
lidariedade ao povo do Nordeste, e o reconhecimento 
de que outras ações devem ser implementadas, não 
só em nível de Executivo, como também em nível de 
Legislativo, a exemplo do fundo de revitalização do rio 
São Francisco, para salvar o Velho Chico. E também 
outro projeto, que é de autoria do Deputado Federal 
João Leão, da Bahia, que é a criação de um fundo de 
sustentabilidade do semiárido, porque o semiárido tem 
recursos naturais muito importantes advindos da Caa-
tinga, que é um bioma dos mais importantes da nossa 
região e que está sendo, sem dúvida alguma, objeto de 
preocupação não só do Brasil como do mundo inteiro.

(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – ... de dar apoio integral a esses projetos, 
o da revitalização do São Francisco, que nasceu aqui 
no Senado Federal, com uma PEC de nossa autoria 
que, há cerca de dez anos, ainda se encontra na Câ-
mara dos Deputados aguardando tão somente a Mesa 
pôr em votação.

Por isso, quero destacar essa reunião que hou-
ve com o Ministro da Integração e também com a 
participação de Deputados e Senadores, presidida 
pelo Deputado José Guimarães, que é o Presidente 
da Bancada Parlamentar do Nordeste, que teve essa 
iniciativa louvável de levar ao Ministro da Integração 
essas preocupações da nossa região e do sofrimento 
do nosso povo nordestino, do nosso povo sertanejo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.

Agora, com a palavra, em permuta com o Senador 
Fernando Collor de Mello, a Senadora Marta Suplicy.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezado Senador Anibal Diniz, Senadores e Senado-
ras, ouvintes da Rádio Senado e espectadores, ama-, ouvintes da Rádio Senado e espectadores, ama-
nhã, nesta quinta-feira, a convite da Ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, vou participar do evento 
denominado Rede Brasileira de Mulheres Líderes pela 
Sustentabilidade, que tem por objetivo validar a Plata-
forma 20 de Mulheres pela Sustentabilidade, um docu-
mento elaborado por lideranças do mundo empresarial 
e do terceiro setor, bem como de entidades públicas e 
parlamentares, a ser apresentada na Rio+20, a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, que vai acontecer agora, no mês que vem, 
no Rio de Janeiro.

Esse evento de amanhã pretende, além de con-
solidar as mulheres como agentes de um novo modelo 
de desenvolvimento sustentável, propor iniciativas e 

linhas de ação do Governo para as empresas e orga-
nizações privadas em três eixos principais.

Primeiro, o empoderamento das mulheres. A 
palavra é horrorosa – empoderamento –, mas é uma 
tradução do inglês que não arrumaram melhor. Empo-
werment virou empoderamento. Quer dizer, para que 
as mulheres tenham mais poder.

Para as mulheres terem mais poder, tem que 
haver mais educação, mais oportunidades de capaci-
tação técnca, mais possibilidades de empréstimos, é 
preciso que suas iniciativas tenham apoio e, também, 
que elas possam ocupar cargos estratégicos.

Essa questão do empoderamento, no que depen-
der da nossa Presidente, está indo muito bem, desde 
ações concretas em que a caneta faz a diferença – 
haja vista nove Ministras que temos nomeadas, mais 
a presidente da Petrobras e em outras áreas também, 
em que, sempre, podendo escolher uma mulher, ela 
tem feito isso, exatamente como um tipo de ação afir-
mativa – a ações concretas do Governo.

Então, primeiro, o empoderamento das mulheres.
Outro eixo é o empreendedorismo verde ou os 

chamados negócios sustentáveis, no sentido de fo-
mentar a capacidade empreendedora em negócios 
com uma preocupação socioambiental.

São as grandes empresas. Que elas tenham essa 
preocupação, e as mulheres também, de que tudo que 
nós toquemos seja sempre com a visão: será que isso 
é bom para o Planeta ou não é bom para o Planeta?

O terceiro eixo é a discussão sobre a discussão 
sobre a necessidade de mudar padrões de consumo 
e produção.

Na questão do consumo, de novo, temos as mu-
lheres como agentes principais, porque não só na 
educação dos nossos filhos somos muito importantes 
para que entendam e tenham consciência do que é 
um Planeta sustentável, ações sustentáveis e preser-
vação do meio ambiente, mas também no que com-
pramos para a nossa casa, seja no que compramos 
para comer, na embalagem, seja em como nós nos 
portamos com relação ao lixo, ao consumo pessoal, 
a tudo. Então, nisso, a conscientização de mulheres é 
fundamental também.

Acho que é uma oportunidade muito grande para 
que possamos fazer um debate do papel fundamental 
das mulheres. Acredito que seja fundamental mesmo. 
Nós podemos pensar, só no caso de mortalidade in-
fantil, a diferença que faz uma mãe alfabetizada para 
uma mãe analfabeta. A diferença de mortalidade in-
fantil, dependendo da região onde tem mais um ou 
outro é gigantesca. Então, nós sabemos a influência 
que a mulher tem no lar, na criação, no consumo, em 
tudo, não é? É muito importante que nós retenhamos 
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e usemos isso para termos um planeta cada vez mais 
saudável. Então, espero que este debate, no Rio de Ja-
neiro, amanhã, tenha bastante êxito. Vou participar dele.

Sr. Presidente, sexta-feira, nós vamos fazer, em 
São Paulo, uma audiência pública em relação ao Pro-
jeto que foi apresentado nesta Casa pelo Senador 
Moka, o PL nº 284, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de cuidador de idoso, de que sou relatora. 
Nós fizemos uma audiência aqui, em Brasília, e ela foi 
extremamente produtiva. Eu não tinha ideia do núme-
ro de pessoas que já trabalham nessa área, de uni-
versidades que já oferecem cursos, desde Senac até 
a USP, até a PUC. Há todo tipo de curso e cursinho, 
bons, melhores e ruins. 

Que tipo de pessoa deve exercer essa função? 
Deve ser uma pessoa com ensino médio, ensino supe-
rior, ensino fundamental? Ela vai dar remédio ou não vai 
dar? É empregado doméstico? Vai para a CLT? Todas 
essas discussões eu consegui clarear bastante com a 
audiência pública aqui. Consegui fazer já a relatoria, 
já está pronta, já está no site.

Amanhã, em São Paulo, na audiência pública, vai 
ser apresentado o relatório e serão ouvidas também as 
pessoas, mais gente, a partir do relatório já fechado, mas 
posso mexer ainda, de uma proposta, eu diria, concre-
ta, não fechada, para que as pessoas possam dar os 
seus apartes e dizer o que poderíamos ainda melhorar. 

Também fiquei muito contente porque vai ter a 
participação dos cuidadores da Associação dos Cuida-
dores de Idoso da região metropolitana de São Paulo. 
Saibam que é a primeira associação do Estado de São 
Paulo. Isso também me dá muito prazer, porque eles 
vão estar presentes na mesa, dando as suas sugestões.

Quero convidar todos, porque esse é um problema 
muito sério. São 20,6 milhões de idosos, ou 32 idosos 
para cada 100 jovens. Só que, em 2050, olha como vai 
ser, vai ser o contrário: 63 milhões de idosos, ou 164 ido-
sos para cada 100 jovens. Então, nós temos que pensar 
quem vai cuidar de nós. Uma coisa é você necessitar 
de enfermagem, outra coisa é necessitar de ajudante 
de enfermeira, outra coisa é você precisar de alguém 
que dê banho, dê uma volta a pé, dê o remedinho que o 
médico mandou, na hora certa. É isso. Acho que é algo 
que tem enorme importância já para os dias de hoje e o 
futuro, com essa longevidade do brasileiro maior ainda. 

Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre um 
pronunciamento da Organização Pan-Americana de 
Saúde – é o terceiro tema de hoje –, que publicou um 
documento em um encontro da Organização Mundial 
da Saúde, rechaçando qualquer tentativa de terapia 
que tenha como objetivo mudar a orientação sexual 
das pessoas e lamenta toda e qualquer manifestação 
de homofobia pela violência e maus-tratos que ela 

acarreta milhares de seres humanos em todo o mun-
do, apenas por serem “diferentes”.

Esse documento chama-se “Curas”, porque não são 
curas, não são pessoas doentes. O documento rechaça 
e classifica como inaceitáveis a aplicação de teorias e 
modelos, por determinados profissionais de saúde que 
pretendem fazer da homossexualidade um “desvio” ou 
uma opção que pode ser modificada pela simples vontade 
do dito “paciente” ou com supostas técnicas terapêuticas. 

Eu trabalhei muitos anos nesta área. Foi daí que 
comecei a me interessar e tenho certeza – apesar de 
não termos provas cientificas – de que não é opção 
coisa nenhuma. A pessoa é ou não é. E, quando é, 
não tem mudança, gente! 

Então, não adianta vir com essas terapias de cura, 
porque isso cria um problema terrível para a pessoa 
que está sendo, eu diria ai, vitimizada com essa possi-
bilidade, porque ela fica desesperada de ser tão mar-
ginalizada, sendo que isso não surtir nenhum efeito e 
nem é doença, segundo a própria associação médica. 

O estudo conclui que um profissional de saúde 
que se presta a fazer “terapia reparativa” denota pro-
funda ignorância em matéria de sexualidade e saúde 
sexual e desvirtua sua função primordial, que é de não 
causar danos e oferecer apoio aos pacientes, de forma 
que possam reduzir suas queixas e seus problemas, 
nunca torná-los mais graves.

As chamadas “terapias reparativas” ou de “re-
convenção” carecem de fundamentação científica e 
representam uma grave ameaça à saúde e aos direitos 
humanos das pessoas afetadas. São práticas injusti-
ficáveis que devem ser denunciadas e submetidas às 
devidas sanções penais.

Além das importantes manifestações de órgãos 
internacionais, a luta pela criminalização da homofo-
bia ganha importante aliados na sociedade brasileira. 
Já tivemos a oportunidade de ouvir o atual Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Aires Britto, em 
palestra na Universidade de Brasília, dizer que defen-
de a criminalização da homofobia, por entender que “o
homofóbico exacerba tanto o seu preconceito que o faz 
chafurdar no lamaçal do ódio. E o fato é que os crimes 
de ódio estão a meio palmo dos crimes de sangue “.

Na última sexta-feira, a Comissão de Juristas, 
nomeada pelo Presidente Sarney para elaborar uma 
proposta de um novo Código Penal, aprovou a crimi-
nalização da homofobia e ampliou a quantidade de 
situações em que uma pessoa pode responder na 
Justiça por discriminação.

Quero parabenizar esta Comissão de Juristas, 
porque ela está extremamente na vanguarda do que 
a sociedade pensa e do que o século XXI exige.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– A Senhora Presidente da República adotou, em 25 
de maio de 2012, publicou no dia 28 e retificou no dia 
29 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 571, 
de 2012, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nati-
va; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”.

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)
Luiz Henrique Eduardo Braga
Waldemir Moka Lobão Filho
Ana Amélia Eunício Oliveira
Sérgio Souza Benedito de Lira

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

José Pimentel Wellington Dias
Jorge Viana Anibal Diniz
Rodrigo Rollemberg Walter Pinheiro
Acir Gurgacz Inácio Arruda

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Aloysio Nunes Ferreira Cyro Miranda
José Agripino Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força 
(PTB/PR/PSC)

Blairo Maggi Alfredo Nascimento
Gim Argello João Vicente Claudino

*PSD
Kátia Abreu Sérgio Petecão

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

Deputados
Titulares Suplentes

PT
Bohn Gass Luci Choinacki
Márcio Macêdo Carlos Zarattini

PMDB
Edinho Araújo Marcelo Castro
Paulo Piau
Valdir Colatto PSDB
Leonardo Vilela Cesar Colnago

PP
Luis Carlos Heinze Carlos Magno

DEM
Abelardo Lupion Lira Maia

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

PSB
Sandra Rosado Glauber Braga

PDT
Giovanni Queiroz Zé Silva

Bloco (PV/PPS)
Sarney Filho Arnaldo Jordy

PTB
Jovair Arantes Arnon Bezerra

PCdoB*
Luciana Santos Osmar Júnior

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

Calendário
–Publicação no DO: 28-5-2012
–Designação da Comissão: até 30-5-

2012(SF)
–Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
–Emendas: até 3-6-2012 (6 dias após a 

publicação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à CD: -
–Prazo na CD: até 24-6-2012 (até 28º dia) 
–Recebimento previsto no SF: 24-6-2012
–Prazo no SF: de 25-6-2012 a 8-7-2012 

(42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 8-7-2012
–Prazo para apreciação das modificações 

do SF, pela CD: de 9-7-2012 a 11-7-2012 (43º 
ao 45º dia)

–Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 12-7-2012 (46º dia)

–Prazo final no Congresso: 9-8-2012
**Declaração incidental de inconstitucio-

nalidade do caput do art. 5º da Resolução do 
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
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ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida a comunica-
ção do Supremo Tribunal Federal ao Congresso 
Nacional na sessão do SF de 15 de março de 
2012, e feita a comunicação à Câmara dos De-
putados 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 lideran-
ças contendo as seguintes indicações:

Of/Gab/nº 561
Brasília, 28 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos 

nomes dos Deputados do PMDB, que comporão a 
Comissão Especial destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 571, de 28 de maio de 2012.

Titulares Suplentes
Henrique Eduardo Alves Marcelo Castro 
Paulo Piau Valdir Colatto

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
Ofício nº 28/2012/GLPSD

Brasília, 28 de maio de 2012

Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista 
de apreciação da Medida Provisória nº 571, de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os 

senadores Kátia Abreu e Sérgio Petecão, pelo Partido 
Social Democrático – PSD, como membro titular e su-
plente, respectivamente, para compor a Comissão Mis-
ta que apreciará a Medida Provisória nº 571, de 2012, 
para alterar a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as 
Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989; e a Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.

Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder 
do PSD
Of. nº 50/2012/BLUFOR/SF

Brasília, 28 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 

Blairo Maggi e Gim Argello, como membros Titulares 
e o Senador Alfredo Nascimento e João Vicente como 
membros Suplentes, para integrarem da Comissão Mis-
ta para apreciar a Medida Provisória nº 571, de 2012.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força
Of. nº 343/2012 – LPR

Brasília, 28 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR/MG) como membro Titular, na Co-
missão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nº 571, que “Altera a Lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; re-
voga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e 7.754, de 14 de abril de 1989 e a Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB
Ofício n° 61/12-GLPSDB 

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Se-

nadores para integrarem a Comissão Mista para análise 
da Medida Provisória n° 571 de 2012:

Titular Suplente
Senador Aloysio Nunes Ferreira Senador Cyro Miranda

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB
OF/LID/N° 097/2012

Brasília, 29 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Sarney 

Filho – PV/MA e Arnaldo Jordy – PPS/PA para integrar, 
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP 571/12, que 
“Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
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Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medi-
da Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.”

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS
Ofício n° 075/2012 – GLDBAG

Brasília, 28 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabe-

la 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 571/2012.

Titulares Suplentes
Senador José Pimentel Senador Wellington Dias
Senador Jorge Viana Senador Anibal Diniz
Senador Rodrigo Rollemberg Senador Walter Pinheiro 
Senador Acir Gurgacz Senador Inácio Arruda
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo
Of. nº 88/GAB

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Bohn Gass (PT – RS) e Márcio Macedo (PT – SE) e 
como membros suplentes a Deputada Luci Choinacki 
(PT – SC) e o Deputado Carlos Zarattini (PT – SP) 
para integrarem a Comissão Mista que irá analisar a 
MP nº 571/12 que “Altera a Lei n° 12.651, de 25 de 
maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vege-
tação nativa; altera as Leis n° 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n° 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória n° 2.166/67, de 24 de 
agosto de 2001”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, (PT 
– SP) Líder da Bancada na Câmara.
Of. GLPMDB nº 141/2012

Brasília, 28 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 ana-
lisar a Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 2012.

Titulares Suplentes
Luiz Henrique Eduardo Braga
Waldemir Moka Lobão Filho
Ana Amélia Eunício Oliveira
Sérgio Souza Benedito Lira.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros Líder do PMDB.
Ofício nº 139-L-Democratas/12

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória nº 571/12, que 
“Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
Leis n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006; revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medi-
da Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”.

Titular Suplente
Deputado Ronaldo Caiado Deputado Abelardo Lupion.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Of. nº 325

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luís Car-

los Heinze (PP – RS) como Titular e o Deputado Car-
los Magno (PP – RO) como Suplente para integrarem 
a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a 
MPV nº 571, de 28 de maio de 2012.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira Líder do PP.
Of/GAB/I/nº 569

Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Edinho Araújo passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória n° 571/2012, que “Altera a Lei nº 
12.651, de 25-5-2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31-8-
1981, 9.393, de 19-12-1996, e 11.428, de 22-12-2006; 
revoga as Leis nºs 4.771, de 15-9-1965, e 7.754, de 
14-4-1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24-
8-2001”, em minha substituição.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB
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Ofício nº 140-L-Democratas/12 
Brasília, 29 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Abelardo Lupion assumirá a condição de membro ti-
tular da Comissão Mista destinada a emitir parecer à 
Medida Provisória nº 571/12, em substituição ao De-
putado Ronaldo Caiado.

Para a vaga de suplente, indico o Deputado Lira 
Maia.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Of. nº 588/2012/PSDB

Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leonardo 

Vilela, como membro titular, e o Deputado Cesar Col-
nago, como membro suplente, para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a Medida Provisória 
nº 571/12, que altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Ofício nº 212/2012/Lid/PDT

Brasília, 30 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002 do Congresso Nacional, indico os nomes dos 
Deputados Giovanni Queiroz e Zé Silva, como mem-
bros titular e suplente, respectivamente, para compor a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória n° 571/2012.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa requerimento que será lido:

REQUERIMENTO N° 497, DE 2012
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a realização de Sessão 
Especial, a ser realizada em 11 de junho, de 2012, de-

dicada a entregar a sociedade a Lei nº 12.650, de 17-
5-2012, “Lei Joana Maranhão”, proposta pela CPI da 
Pedofilia e sancionada pela Presidenta da República.

Justificação
Em hora mais que oportuna, a Câmara dos Depu-

tados aprovou e a Excelentíssima Senhora Presidenta 
da República, sancionou no último dia 17 de maio, a 
Lei nº 12.650, de 2012, projeto proposto pela CPI da 
Pedofilia, que vem a ser um instrumento de combate 
eficaz aos abusos sexuais cometidos contra crianças, 
em nosso País.

As denúncias de violência que são noticiadas 
todos os dias, e trazidas ao nosso conhecimento, 
causam espanto não somente pela quantidade, mui-
to maior do que se poderia imaginar, mas também 
pela crueldade e frieza com que os agentes execu-
tam seus crimes.

Além disso, não raras vezes se tem observado 
que, por variadas razões as providências legais não 
eram tomadas, muitas vezes, por serem cometidas por 
pessoas que a princípio, seriam tidas como acima de 
quaisquer suspeitas, por medo dos familiares das ví-
timas, ou até mesmo para não causarem escândalos 
por se tratarem de pessoas com grau de parentesco 
muito próximo ou com ascendência de autoridade so-
bre os familiares, ou sobre a criança vitimada.

Alcançando a maioridade, a vítima assume as 
condições para agir por conta própria.

Foi com esse raciocínio que a CPI da Pedofi-
lia, conhecedora de todos esses meandros, propôs 
à época, a proposição, que tomou o número de PLS 
nº 234, de 2009, no Senado Federal, denominado de 
“Lei Joana Maranhão” em homenagem àquela atleta, 
que fora vítima de abuso por alguém que exercia poder 
sobre ela na ocasião, seu treinador. Tendo ela, quan-
do atingiu a maioridade, denunciado o fato, gerando 
assim um despertar para algo que era acontecido 
com frequência em todas as camadas da sociedade 
e que o ofensor ficava sem punição, pois que o crime 
já havia prescrito.

Agora, alcançando a maioridade, a vítima assume 
as condições para agir por conta própria, e a prescri-
ção só começa a correr a partir desse instante, se não 
tiver sido proposta a ação penal.

Por ser símbolo de proteção às crianças, a pre-
sente lei, e um instrumento que passa a dispor a so-
ciedade, propomos que a mesma seja entregue oficial-
mente ao povo, em oportunidade singular no Senado 
Federal, para que se tenha assim, a repercussão que 
o tema requer e chegue ao conhecimento de todos.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – De acordo com o disposto no art. 255, inciso I, 
alínea b, do Regimento Interno, este requerimento será 
objeto de deliberação após a Ordem do Dia.

Agora, concedo a palavra, como Líder do PTB, 
ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Aníbal Diniz, é uma felicidade fa-
lar tendo V. Exª como Presidente da sessão, porque 
o tema que vou abordar tem muito a ver com a nossa 
região da Amazônia. 

Sou Presidente da Subcomissão Permanente 
da Amazônia e da Faixa de Fronteira, vinculada à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Antes, fui Presidente da Subcomissão da Amazônia, 
e, durante esse período, fizemos inúmeras audiências, 
ouvimos autoridades federais, estaduais, municipais, 
instituições outras da sociedade civil, as Forças Ar-
madas, a Polícia Federal, as polícias estaduais com 
o objetivo de elaborar um projeto que instituísse um 
plano ou uma política nacional de desenvolvimento e 
defesa da Amazônia e da faixa de fronteira. 

Terminados os trabalhos, com todo o material 
recolhido nessas audiências e mais documentos que 
nos foram enviados, nós encaminhamos esse material 
à Consultoria Legislativa do Senado que, após análise 
profunda, conseguiu sintetizar num projeto – do qual 

estou com a minuta – que institui a política nacional 
de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da faixa 
de fronteira.

Esse projeto que está bastante bem elaborado 
traz os fundamentos, as diretrizes, os objetivos e os 
instrumentos para que, de fato, possamos ter um plano 
que não seja um plano ou uma política de um gover-
no, mas. Sim, que seja um plano ou política do Estado 
brasileiro para esta imensa região da faixa de fronteira.

Vou ler para que V. Exª, que já sabe, para os te-
lespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio 
Senado e os brasileiros de modo em geral saibam a 
dimensão do que é esta área do Brasil.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, enten-
de-se por:

I-Amazónia Legal, os Estados do Acre, 
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá 
e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte 
do paralelo 13 sul, dos Estados de Tocantins 
e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, 
do Estado do Maranhão.

Veja V. Exª quantos Estados estão envolvidos na 
região chamada Amazônia Legal.

A faixa de fronteira é aquela faixa de até cento 
e cinquenta quilómetros de largura, que vai da linha 
de fronteira para dentro do território nacional e que, 
na verdade, vai do Amapá, passando pelo Pará, Ro-
raima, Amazonas, seu Estado, Acre, Rondônia, Mato 
Grosso do Sul.

A gente tem, realmente, de pensar que essa área 
corresponde a, praticamente, 70% do território nacional. 
É nessa área que existem os maiores problemas, seja 
o do desenvovimento, seja o dos ilícitos transnacionais, 
como, por exemplo, a entrada de drogas, o contrabando 
de armas, o descaminho de nossas riquezas, minerais 
e da natureza. No entanto, não existe nem sequer com 
relação à defesa dessa imensa área, um plano que, 
de fato, de, de forma permanente, de maneira que não 
flutue ao sabor de eventuais governantes... 

Aqui não estou fazendo crítica ao atual Governo, 
que, aliás, instituiu o Plano Estratégico de Fronteiras, 
mas que é um plano deste Governo. Ele tem, portanto, 
de ser transformado, de maneira mais ampla, numa lei 
que institua a política nacional, portanto, permanente 
para o desenvolvimento e a defesa da Amazônia e da 
faixa de fronteira.

Senador Anibal, antes de, de fato, levar essa ma-
téria para discussão e aprovação na Subcomissão da 
Amazônia e da faixa de fronteira e, consequentemente, 
da Comissão de Relações Exteriores, vou mandar uma 
cópia para cada Senador, tanto para os da Amazônia, 
quanto para os da faixa de fronteira, vou mandar para 
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todos, para que possam mandar subsídios, para que 
possamos ter, de fato, uma lei que possa servir ao 
presente e ao futuro desta nação. O Brasil não pode 
continuar como até aqui, de costas para a Amazônia, 
de costas para as fronteiras do nosso País. Aqui é uma 
fronteira que vai desde o extremo norte, no meu esta-
do, do Caburaí ao Chuí, mas que vai também do litoral 
norte extremo, que é o Oiapoque, e não o extremo do 
País, até o Rio Grande do Sul.

Tenho muita satisfação, como amazônida e tam-
bém como homem de um Estado que tem a maioria 
de seu território na faixa de fronteira, de ter a minuta 
desse projeto concluída, com o importante, decisivo 
e competente trabalho da Consultoria Legislativa do 
Senado, e espero ter acrescido com as sugestões dos 
Srs. Senadores da Amazônia, da faixa de fronteira e, 
de resto, de todo o Brasil.

Muito obrigado e peço a V. Exª que autorize a 
transcrição, na íntegra, do anteprojeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2012

Institui a Política Nacional de Defesa 
e de Desenvolvimento da Amazônia e da 
Faixa de Fronteira.

O Congresso Federal decreta:
Art. 1° Esta Lei institui a Política Nacional de De-

fesa e de Desenvolvimento da Amazônia Legal e da 
Faixa de Fronteira, definindo seus fundamentos, ob-
jetivos, diretrizes e instrumentos.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – Amazônia Legal, os Estados do Acre, Pará, 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso 
e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano 
de 44° W, do Estado do Maranhão.

II – Faixa de Fronteira, a faixa de até cento e cin-
quenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, considerada fundamental para defesa do 
território nacional conforme disposto no § 2° do art. 
20 da Constituição Federal.

Art. 3° A Política Nacional de Defesa e de Desen-
volvimento da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira 
tem como fundamentos:

I – a faixa de fronteira é o espaço geográfico pri-
vilegiado de integração regional;

II – a superação das carências regionais depende 
da atuação sistêmica e integrada da União, dos Esta-
dos e dos Municípios;

III – a solução das questões relacionadas à Ama-
zônia Legal e à faixa de fronteira demanda abordagem 
multidisciplinar;

IV – a compatibilização do desenvolvimento sus-
tentável com a garantia da segurança nacional na re-
gião para o exercício da soberania nacional sobre a 
Amazônia Legal e a faixa de fronteira;

V – a promoção da segurança pública depen-
de da superação das carências sociais, econômicas 
e ambientais da população da Amazônia Legal e da 
faixa de fronteira;

VI – a interação entre o poder público e os orga-
nismos multilaterais internacionais e organizações não 
governamentais para a promoção do desenvolvimen-
to sustentável e a garantia da segurança nacional na 
Amazônia Legal e na faixa de fronteira.

Art. 4° São diretrizes da Política Nacional de De-
fesa e de Desenvolvimento da Amazônia Legal e da 
Faixa de Fronteira:

I – a integração com os demais países da Amé-
rica do Sul, em especial por meio dos organismos 
multilaterais regionais;

II – a contínua e crescente integração da atuação 
das Forças Armadas, dos órgãos de inteligência e de 
segurança pública brasileiros;

III – a busca pela atuação integrada das Forças 
Armadas, dos órgãos de inteligência e de segurança 
pública brasileiros com seus congêneres nos demais 
países da América do Sul;

IV – a busca por soluções compartilhadas para 
os desafios comuns nas cidades gêmeas da fronteira;

V – a promoção de atividades de ciência, tecnolo-
gia e inovação voltadas para a solução de necessidades 
específicas da Amazônia Legal e da faixa de fronteira;

VI – a regularização fundiária como instrumen-
to de redução dos conflitos agrários e a promoção da 
paz no campo;

VII – o estímulo ao cooperativismo, como meio 
de promoção do desenvolvimento sustentável na Ama-
zônia Legal e na faixa de fronteira.

Art. 5° A Política Nacional de Defesa e de Desen-
volvimento da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira 
tem por objetivos: 

I – promover o desenvolvimento sustentável na 
Amazônia Legal e na faixa de fronteira, por meio do 
estímulo ao crescimento econômico com responsabi-
lidade ambiental e justiça social;

II – ampliar a ocupação produtiva sustentável e a 
vivificação da Amazônia Legal e da faixa de fronteira;
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III – promover a redução das desigualdades re-
gionais;

IV – reduzir os riscos sociais e ambientais a que 
estão sujeitas as populações da Amazônia Legal e da 
faixa de fronteira;

V – facilitar o compartilhamento de informações 
entre a União, os Estados e os Municípios da Amazô-
nia Legal e da faixa de fronteira;

VI – estimular a instalação das infraestruturas 
de transporte, energia e saneamento para favorecer 
o desenvolvimento sustentável da região;

VII – auxiliar na implantação da infraestrutura de 
transportes e energia para a integração com os demais 
países da América do Sul;

VIII – consolidar as atividades de monitoramen-
to, patrulhamento e vigilância das fronteiras terrestres 
brasileiras;

IX – combater organizações criminosas e ativi-
dades ilícitas transfronteiriças;

X – auxiliar a implantação de políticas públicas 
de educação, saúde, habitação, turismo, assistência 
técnica e extensão rural;

XI – ampliar a presença e a mobilidade das For-
ças Armadas na Amazônia Legal e na faixa de fron-
teira, como ferramenta de dissuasão de forças hostis.

Art. 6° São instrumentos da Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia Legal e 
da Faixa de Fronteira:

I – o plano estratégico de fronteiras;
II – a Política e a Estratégia Nacional de Defesa;
III – a Política Nacional de Desenvolvimento Re-

gional;
IV – os programas de desenvolvimento regional;
V – os sistemas de monitoramento e controle 

gerenciados pelas Forças Armadas e pelos órgãos de 
inteligência e de segurança pública;

VI – a cooperação internacional;
VII – os programas de concessão de crédito por 

instituições públicas e privadas;
VIII – os fundos constitucionais de financiamento 

do Centro-Oeste – FCO e do Norte – FNO.
Parágrafo único. As instituições 
financeiras e os bancos de investimento públicos 

criarão linhas de crédito especiais para as atividades 
de promoção do desenvolvimento sustentável na Ama-
zônia Legal e na faixa de fronteira.

Art. 7° A Política Nacional de Defesa e de Desen-
volvimento da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira 
será implementada de modo articulado e integrado com 
outras políticas públicas, em especial as relacionadas a:

I – educação, arte, cultura, lazer e extensão uni-
versitária;

II – saúde;

III – populações indígenas;
IV – segurança alimentar, geração de trabalho e 

renda e moradia popular;
V – tecnologia de assistência social, agricultura 

familiar, agroecologia e reforma agrária;
VI – energia, meio ambiente, recursos hídricos, 

saneamento básico e gestão de resíduos;
VII – ciência, tecnologia e inovação;
VIII – juventude e direitos da criança e do ado-

lescente;
IX – promoção da igualdade em relação à raça, 

gênero e de pessoas com deficiência;
X – microcrédito e economia solidária;
XI – desenvolvimento local participativo;
XII – segurança pública e defesa nacional.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação
Aqueles que conhecem a realidade da Amazônia 

e da faixa de fronteira brasileiras certamente entendem 
a necessidade de um projeto específico de defesa e 
desenvolvimento para essas regiões. O País já passou 
muito tempo sem dar atenção aos milhões de brasileiros 
que ali vivem, em uma área rica em recursos naturais 
e humanos como nenhuma outra no Brasil.

A Amazônia e a faixa de fronteira do Brasil com 
outros países sul-americanos compartilham problemas 
comuns, decorrentes da baixa densidade demográfica, 
da ocorrência de crimes transnacionais, da existência 
de conflitos fundiários, da injustiça social e da degra-
dação do meio ambiente, entre outros fatores. Para fa-
zer frente a essas ameaças, as duas regiões precisam 
ser, de fato, integradas ao espaço econômico nacional 
e tratadas como espaço geográfico privilegiado de in-
tegração regional.

Contudo, as duas regiões partilham também enor-
mes potencialidades. Os recursos naturais – floresta, 
minério e água, por exemplo – precisam ter a sua explo-
ração disciplinada, sob pena de os interesses privados 
imediatos prevalecerem sobre o interesse público de 
longo prazo. As riquezas existentes nessas áreas per-
tencem a todos os brasileiros e, portanto, sua explora-
ção deve beneficiar igualmente a todos os brasileiros.

As vulnerabilidades e as oportunidades comuns 
justificam a reunião de defesa e desenvolvimento em 
uma mesma política nacional. A semelhança entre os 
problemas enfrentados e as potencialidades econômi-
cas, por sua vez, autorizam a junção da Amazônia e 
da faixa de fronteira nessa mesma política.

Nesse sentido, apresentamos este projeto, pois 
entendemos ser fundamental que o Poder Público dê 
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maior atenção à Amazônia brasileira e às nossas fron-
teiras. – Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador.

O Senador Mozarildo será atendido na forma do 
Regimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Presidente, hoje, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania tomou uma decisão importante, que foi 
a aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei nº 209, 
de 2003, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, da 
minha autoria.

Esse Projeto passou na Câmara dos Deputados 
depois de ter sido aprovado também pelo Senado, e 
hoje na CCJ, em decisão histórica, aprovou a matéria 
sem maiores dificuldades. Apresentamos, eu e o Sena-
dor Randolfe Rodrigues, um requerimento de urgência 
para sua tramitação, significando dizer que se, nesta 
sessão, esse requerimento for lido, nós poderemos 
colocar em pauta, dependendo de V. Exª e da Mesa, 
esse Projeto para ser votado ainda hoje.

Ele tem o apoio do Ministério da Justiça e, con-
sequentemente, da sociedade brasileira, assim como 
de diversos órgãos, como a OAB, o Ministério Público, 
a Polícia Federal, enfim, de todos os segmentos inte-
ressados no combate ao narcotráfico, no combate ao 
crime organizado, no combate ao crime de enriqueci-
mento ilícito e à corrupção.

Então, esse Projeto é, sem dúvida alguma, de 
terceira geração, que vai ajudar no combate ao crime 
de uma forma geral. 

Eu gostaria que V. Exª fizesse, então, a leitura 
desse requerimento para que a matéria pudesse cons-
tar da Ordem do Dia da sessão de hoje. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Esta Mesa informa que, não havendo objeção do 
Plenário e havendo acordo das Lideranças, a matéria 
poderá ser votada, sim. Mas, neste momento, procede-
mos à leitura do requerimento, que será votado após 
a Ordem do Dia, no forma do disposto do art. 340, II, 
do Regimento Interno: 

Requeiro, nos termos do art. 338, IV, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, urgência para o 
SCD nº 209, de 2003. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012. Se-
nador Randolfe Rodrigues e todos os outros Senado-
res integrantes da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que aprovaram o pedido de urgência na 
reunião de hoje. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 498, DE 2012

REQUERIMENTO Nº 40, DE 2012-CCJ)

Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para 
o SCD nº 209, de 2003.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012. – Se-
nador Randolfe Rodrigues – Senador Antonio Car-
los Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Agora, com a palavra o Senador Eduardo Lo-
pes. (Pausa.)

Ausente.
O Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Ausente.
O Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não está presente.
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, eu gostaria de 
tratar, nesta data, primeiro, de um evento importante 
que acontece todos os anos já há alguns anos, que é 
o Grito da Terra Brasil.

Aqui, recebemos a presença de lideranças rurais 
vinculadas a diversas entidades, especialmente ao 
Sindicato de Trabalhadores Rurais, que trazem uma 
reivindicação em que cobra a pauta do ano anterior 
e, além disso, apresenta sua nova pauta. Neste ano, 
essa pauta é tomada por diversos temas. Eu cito aqui 
alguns do meu Estado, da minha região, o Nordeste. 
Temos aqui a presença de lideranças, como Adonias 
Higino, ex-presidente da Fetag, e seu atual presidente 
Evandro Luz, além de lideranças de diversas regiões, 
como a região de Monte Alegre – aqui, o Manoel Riacho. 

Nessa pauta que foi apresentada, um dos pontos 
principais diz respeito, no meu Estado, à conclusão 
das obras do programa Luz para Todos e ainda ao 
atendimento relacionado às vítimas da irregularidade 
das chuvas. 

O Governo Federal liberou, efetivamente, R$20,7 
milhões para sete Estados afetados pela seca que atin-
ge a região, nesse caso voltado para o atendimento, 
especialmente com água, onde necessário, e para as 
condições de alimentação, e para esses Estados que 
estão sofrendo pelo excesso de chuva. 

Temos realidades como a da Bahia, em que, 
numa parte do Estado tem enchente e, em outra, seca, 
irregularidade de chuva. No meu Estado, apenas há 
irregularidade de chuva, que atinge praticamente to-
dos os Municípios da região do semiárido e região de 
transição, que decretaram estado de emergência e de 
calamidade e que foram atendidos, nessa primeira, 
leva com abastecimento de água.

Há necessidade de um atendimento mais urgen-
te. Esses recursos de que falei serão empregados em 
ações de defesa civil nos Estados do Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais, Sergipe, Piauí 
e Acre. A maior parcela vai para o Estado do Piauí, que 
apresentou em tempo hábil toda a documentação e que 
receberá R$ 4,7 bilhões para ajudar nessa fase primei-
ra com atendimento em água, além, é claro, do apoio 

direto do Governo Federal, por intermédio do Exército. 
E temos agora, a partir da próxima semana, a previsão 
de liberação já dos recursos diretos às pessoas com 
o cartão Bolsa Família, o chamado Bolsa Estiagem, 
a liberação do seguro safra, enfim, onde há uma leva 
maior de atendimentos voltados para a alimentação. 

Ontem recebi a direção do Banco do Nordeste, 
liderada pelo Diretor Luiz Carlos, que nos fez uma 
apresentação sobre a parte dos financiamentos. Há 
a expectativa de um volume de mais ou menos R$ 2 
bilhões de investimentos em financiamentos que pos-
sam evitar que a gente tenha dizimados os nossos 
rebanhos em toda aquela região. Nesse ponto, haverá 
um esforço, ainda, na próxima sexta-feira, com o go-
vernador do Estado, com o Banco do Nordeste; esteve 
aqui também o Superintendente Isaías. Ali, a ideia é 
apresentar na região de Picos e, em seguida, na região 
de São Raimundo Nonato, no norte, mais ao centro, e 
deve ter ainda uma terceira mais ao norte, na região 
do semiárido do Piauí, para que possamos apresentar 
as condições dessas linhas de financiamento, desde o 
Pronaf A, que são recursos até R$ 2 mil, recursos para 
socorrer os rebanhos que vão até R$ 12 mil e recur-
sos para empreendimentos geradores de emprego e 
renda que vão até R$ 100 mil. A expectativa é de que 
possa haver, para o nosso Estado, um conjunto de 
projetos na casa de R$ 400 milhões, R$450 milhões, 
pelos cálculos que são feitos, para atender toda a de-
manda nessa área. É importante esse dinheiro circular 
na economia. Essa é uma reivindicação também das 
lideranças municipais do Estado, do Parlamento. Com 
certeza, isso beneficia todos os setores, não só as víti-
mas, mas também a economia frágil nessa região, em 
razão das perdas com a chuva.

Sr. Presidente, serão liberados ainda recursos 
vinculados ao Ministério da Integração. O prazo para 
a execução dessas obras emergenciais é de um ano, 
contado a partir da primeira liberação.

A perda com a agricultura, especialmente na re-
gião abrangida pelos Municípios-polo de Paulistana, de 
Picos; mais ao norte em direção à região de Castelo, 
Pedro II; mais ao sul na região de Curimatá, de São 
Raimundo Nonato, São João do Piauí, supera 50% e 
os rebanhos também são atingidos fortemente.

Esses agricultores foram obrigados a vender 
grande parte dos seus rebanhos ou a direcioná-lo para 
áreas em que há pastejo, especialmente em Tocantins 
e no Maranhão. Essa comercialização é feita, segundo 
as lideranças, de forma desesperada e a um preço mui-
to baixo, além do que aquilo que estão comprando na 
região é ainda muito escasso. Vejam que agora estão 
chegando os primeiros atendimentos com milho, com 
feijão, enfim, com aquilo que é essencial a um preço 
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controlado pela Conab. O milho, que era vendido a 
cerca de R$ 40,00, R$ 50,00 a saca, agora começou 
a ser vendido em torno de R$ 18,00.

As perdas na agricultura familiar se avolumam 
com o agravamento dessa situação. O levantamento 
feito pelos técnicos e pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, encaminhado à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, reconhece perdas da ordem 
de 87% da nossa produção. São bilhões de reais em 
relação à última safra. Estamos falando de aproxima-
damente R$ 2 bilhões, R$ 3 bilhões de perdas estima-
das nessa situação. Há muitos anos não se via uma 
situação como essa.

Eu devo dizer que o lado bom é que a Rede de 
Proteção Social, criada e implantada no Brasil – des-
taco a força que teve durante o governo do Presidente 
Lula –, não permite que a gente tenha saques, pessoas 
morrendo de fome, enfim, situações mais dramáticas 
como as que vivenciamos, por exemplo, lá atrás, na 
seca de 93 e nos anos 70, que são as mais lembradas.

Esses documentos lembram que a presença de 
uma rede como o Bolsa Família e agora o Bolsa Es-
tiagem, que acresce, leva a uma situação em que as 
famílias sejam mais bem atendidas. 

São cerca de 700 os Municípios em todo o Nor-
deste brasileiro que decretaram esse tal estado de 
emergência.

Aqui tramitam várias Medidas Provisórias: a 565, 
a 564 e várias outras. Peço, inclusive, que a gente, na 
Comissão de Orçamento, vote essas medidas.

Ainda destaco o Programa de Convivência com 
o Semiárido, que traz um conjunto de regras como 
cisternas médias, pequenas e grandes barragens e 
adutoras que permitem dar condições para um aten-
dimento melhor.

Aqui eu destaco que tivemos uma agenda ontem 
com o Presidente da Codevasf, o Elmo Vaz, e dele 
cobramos agilidade em vários projetos que estão tra-
mitando no Ministério da Integração do nosso Estado 
e mais o Plano Nacional de Irrigação. No Piauí, esse 
plano tem uma importância estratégica, podendo aten-
der vários projetos já em andamento e outros que fo-
ram apresentados a partir dos perímetros irrigados do 
Denocs e projetos novos como o de Jenipapo, Santa 
Rosa do Piauí, Lagoa de Parnaguá, Fidalgo, Luzilândia, 
ali no Morro dos Cavalos, Piripiri, Caldeirão Grande do 
Piauí, enfim, é esse tipo de projeto que, com certeza, 
nos permite, com irrigação, lidar com uma situação em 
que, com irregularidade ou não de chuva, venha a ser 
possível trabalhar a produção e garantir que venhamos 
a superar dificuldades como essas de agora.

Devo assim, ao saudar a presença aqui dos agri-
cultores, agradecer por estarem aqui reforçando, no 

Grito da Terra Brasil, a agenda de desenvolvimento 
rural. Eles apresentam aqui uma pauta que certamen-
te está sendo encaminhada a todos os gabinetes no 
Congresso Nacional. Devemos aqui nos debruçar sobre 
ela e apoiar junto aos Ministérios o seu atendimento. 
É uma pauta ampla, que reúne reivindicações relati-
vas a políticas agrícolas, assistência técnica e crédito, 
reforma agrária com agilidade na desapropriação de 
terras e criação e manutenção de assentamento, às 
questões salariais e às políticas sociais: saúde, previ-
dência, educação e assistência social.

Concluindo, Sr. Presidente, a mobilização também 
defende os interesses das mulheres trabalhadoras ru-
rais e da juventude rural.

Os piauienses são cerca de 160 trabalhadores 
do campo do meu Estado, de todas as regiões do Es-
tado, que estão aqui presentes e participam da ma-
nifestação de forma ativa. Eu queria louvar inclusive 
uma forte presença das mulheres.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço pela compre-
ensão e espero que essa pauta, especialmente no que 
tange a esses temas emergenciais de atendimento aos 
trabalhadores, seja analisada com muita prioridade 
pelo Senado e pelo Poder Executivo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Agora, pela Liderança do DEM, Senador Agripi-

no Maia. Em seguida, o Senador Cristovam Buarque, 
agora como orador inscrito.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Sr. Presidente, queria fazer um breve comunicado, se 
V. Exª me permite, até pela ordem, rapidinho, com a 
permissão do meu Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Tem a palavra, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-os-
taria de inserir nos Anais desta Casa o registro do 
aniversário da cidade de Brasnorte, no meu Estado 
do Mato Grosso, que transcorrerá na próxima sexta, 
dia 1º de junho.

Ocupando uma área de aproximadamente 16 mil 
quilômetros quadrados, a 580 quilômetros de distância 
da Capital, o próspero Município de Brasnorte tem uma 
população que já excede 15 mil habitantes e localiza-se 
na microrregião de Aripuanã, próximo aos Municípios 
de Castanheira, Juara, Campo Novo do Parecis, Nova 
Maringá, Juína e Sapezal. É um Município próspero 
que produz mais de 120 milhões de sacas de soja.

Quero aqui, nesta oportunidade, cumprimentar o 
Prefeito Mauro, que tem feito um belo trabalho, como 
também o Vice-Prefeito Sebastião e toda a sua equi-
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pe. De maneira que quero me associar à alegria, ao 
contentamento daquela população valorosa, que está 
construindo uma cidade próspera, que tem contribu-
ído sobremaneira com a economia mato-grossense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, meu caro Líder e Presidente José 

Agripino, pelo momento que me concede.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há pelo menos quatro dias, o 
País vive, pelas manchetes de jornal, pelos noticiários 
de cabeceira dos telejornais, um assunto que o cons-
trange e diminui.

Eu me refiro à matéria que, de forma primeira, foi 
relatada ao País pela revista Veja, um diálogo ocorri-
do entre o Ministro Gilmar Mendes, ex-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, atual Ministro do STF, e o 
ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

O Ministro Gilmar, de forma minudente, relata uma 
conversa que teria tido com o ex-Presidente, há cerca 
de um mês, pouco mais. Conversa que o constrangeu 
e que, pelo relato de S. Exª, teve circunstâncias que eu 
reputaria fantasmagóricas, como, ao tratar da urgência 
do julgamento do Mensalão, teria sido mencionada, en
passant, uma viagem que o Ministro Gilmar Mendes 
teria feito a Berlim – e, de forma cavilosa, com suges-
tões de viagem eivada de ilícitos –, com o Senador 
Demóstenes Torres.

O Ministro Gilmar, pelo relato feito pela revista Veja
e depois desdobrado em vários jornais de circulação 
nacional, teria reagido de forma indignada. A partir daí, 
a conversa teria tomado rumos de que o Brasil veio a 
tomar conhecimento e a lamentar.

Há um fato que ocorreu na casa de um ex-Mi-
nistro, reunindo um ex-Presidente e um atual Ministro 
do STF. O Ministro Gilmar relata a sua versão – e eu 
não tenho nenhuma razão para duvidar de uma só das 
palavras do Ministro Gilmar –, e o ex-Presidente Lula, 
de certa forma, nega.

O que é que o Democratas, o PPS, o PSOL e 
o PSDB fizeram? A sua obrigação: buscar esclarecer 
qual é a verdade desse encontro. Através de quê? Do 
expediente que encaminhamos ao Procurador-Geral 
da República, uma representação criminal, pedindo à 
Procuradoria-Geral da República que instaurasse um 
processo de investigação criminal, para apurar respon-
sabilidades de corrupção ativa, tráfico de influência, 
coação no curso de processo. Matérias que estão men-
cionadas no requerimento que apresentamos – PSDB, 
Democratas, PSOL e PPS – ao Procurador-Geral da 
República, que, prontamente, já nos respondeu.

Esta é a peça apresentada à Procuradoria Geral 
da República, esta é a peça que o Procurador nos en-
caminha de volta, dizendo que, pelo fato de se tratar 
ou de envolver uma pessoa que já não tem mais foro 
privilegiado, ele encaminha os autos para a Procura-
doria da República no Distrito Federal para adoção de 
providências que entender cabíveis. Muito bem, esta-
mos, portanto, com esse assunto, Senador Aloysio Nu-
nes, entregue à Procuradoria da República em Brasília.

Ocorre que há fatos, no relato colocado pelo 
Ministro Gilmar, que são fulcrais, e a matéria fulcral 
entre as matérias fulcrais é a tal viagem à Alemanha, 
é onde há insinuação da prática do delito, Senador 
Pedro Taques. É aí, aí onde está a insinuação que re-
puto cavilosa e que produziu a reação de indignação 
do Ministro Gilmar. 

Muito bem. Tenho em mãos alguns elementos de 
que acho que é importante esta Casa tomar conheci-
mento: em que circunstância essa viagem se realizou? 
Ela se realizou, segundo os documentos de que tenho 
cópias em mãos, a partir de um convite que o Ministro 
Gilmar recebeu do Professor Balaguer, da Universi-
dade de Granada, para proferir uma palestra entre os 
dias 14 e 15 de abril de 2011, convite que foi aceito.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E 

eu pediria a V. Exª, Presidente, mais poucos minutos, 
trata-se de matéria muito importante, pouco tempo, a 
sua tolerância.

Aceito o convite, viajou e proferiu a palestra em 
Granada, nos dias 14 e 15 de abril. No dia 20 de abril 
de 2011, ele participou, como era uma viagem oficial, 
na Embaixada do Brasil em Madri, a convite do Em-
baixador Everton Vieira Vargas, de um jantar em ho-
menagem a ele e à esposa dele. Aqui está a cópia do 
convite. Cuidadoso o Ministro Gilmar ao dispor desses 
elementos todos. Em que circunstâncias ele viajou? 
Através de companhias aéreas, e disponho em mãos 
do documento de compra das passagens pelo Supre-
mo Tribunal Federal com as datas e as companhias: 
viajou de São Paulo para Madri, Madri–Berlim, Ber-
lim–Frankfurt, Frankfurt–São Paulo, pela Iberia e pela 
Lufthansa, de 12 de abril até 25 de abril. Passagens 
compradas, porque há amparo de lei, pelo Supremo 
Tribunal Federal. Aqui estão os documentos que exibo 
para conhecimento da Casa, documentos de compra 
de passagem. Em seguida, vai a Berlim e passa em 
Berlim de 19 a 24 em caráter pessoal e se hospeda 
no Westin Grand, um hotel em Berlim, localizado na 
Friedrichstrasse, 158, hospeda-se neste hotel mediante 
o voucher nº 975697, e ele anexa cópia do seu cartão 
de crédito – pelo fato de tratar-se de viagem de caráter 
pessoal, ele paga pessoalmente. O seu cartão de cré-
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dito aqui está, atestando o pagamento das diárias do 
hotel em Berlim, onde ele tem uma filha, e foi visitá-la 
aproveitando a viagem. Anexa S. Exª cópia do voucher
do hotel e até do boleto de pagamento pelo seu cartão 
de crédito das diárias do hotel em Berlim. 

Fala-se aí na viagem, Senador Aloysio, no trecho 
de São Paulo a Brasília, que teria sido feita no avião do 
Carlinhos Cachoeira – S. Exª exibe para quem quiser to-
mar conhecimento o pedido de reserva aérea nº 404903 
– localizador de reserva nº 69WWI2, Empresa: SVF, 
forma de pagamento: órgão do governo; Esta reserva 
refere-se à passagem São Paulo–Brasília. Bom, V. Exª 
poderia dizer: Esta reserva está feita, essa viagem foi 
feita ou não foi feita? Porque você pode ter comprado e 
não usado o bilhete e ter usado o avião referido do Sr. 
Carlinhos Cachoeira. Mas há uma coisa que comprova 
tudo, Senador Aloysio Nunes, Senador Pedro Taques, 
é a pontuação em milhas que você só consegue se 
você viajar. E aqui tenho, em mãos, a computação dos 
pontos na companhia aérea TAM; a computação dos 
pontos relativos à viagem São Paulo–Brasília. O que 
mostra que a insinuação da viagem feita em avião que 
não avião de companhia que faz viagem regular é uma 
insinuação cavilosa, perversa e descabida. 

Eu acho, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que assuntos como esse precisam ser esclarecidos e 
que elementos como esse são preciosos para que nós 
que somos políticos possamos fazer o juízo de valores 
e ver quem é quem nesta República. Eu acho que o 
Ministro Gilmar Mendes foi extremamente corajoso ao 
fazer o relato que fez à revista Veja e desdobrar em 
entrevista a jornais do Brasil inteiro, para que o ins-
trumento de coação ou de suposta coação pudesse 
ser avaliado pela Nação, porque as pessoas vão e as 
instituições ficam. E há uma instituição que não pode 
sofrer abalo e ela se chama Supremo Tribunal Federal. 

(Interrupção do som)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 

onde está a responsabilidade de julgar o mensalão, 
que, não tenho nenhuma dúvida, como iria ser, vai 
ser julgado em tempo hábil para que o grande exem-
plo de impunidade, este cadáver insepulto na Justiça 
brasileira, seja passado a limpo e para que as pesso-
as que devam à Justiça possam, sim, se condenadas, 
pagar à Justiça.

Trago, por dever de obrigação parlamentar, es-
ses elementos para conhecimento da Casa e para 
avaliação do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador José Agripino.

Com a palavra o Senador Cristovam Buarque 
como orador inscrito.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente José Sarney, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, o que me traz aqui também é o mesmo 
tema de que há pouco falou o Senador José Agripino.

É um tema que não podemos deixar morrer. Um 
tema que precisamos aprofundar, mesmo que a mi-
nha maneira de ver e de falar não sejam exatamente 
no sentido de escolher qual desses atores, Senador 
Aloysio, tem razão.

Estou querendo analisar o fato. O fato é que houve 
uma reunião de ex-Presidente da República com Ministro 
do Supremo, e isso não é bom. Isso não é bom. Ministro 
do Supremo tem que ter uma sacralidade, um distan-
ciamento. E Presidente da República tem que ser ex. 

Essas misturas não fazem bem, Senador Jarbas, 
à República.

Segundo, que ninguém pode duvidar que é uma 
questão de lógica, Senadora Lídice, que ou está men-
tindo o ex-Presidente da República ou está mentindo 
o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Os dois não 
podem estar dizendo a verdade.

E essa dúvida que nós temos, supondo que, de 
fato, cada um de nós tem dúvida, que a maior parte 
de nós já tomou o partido sobre qual dos dois diz a 
verdade, essa dúvida é extremamente grave.

Mas há mais um terceiro ponto que a CPI está 
mostrando e que faz parte desse conjunto de fatos, 
encontro de Ministro com ex-Presidente e CPI, que é a 
promiscuidade como estamos fazendo política no Brasil.

A CPI mostra – mas nada de dúvida, nem de opinião, 
o fato concreto – a promiscuidade, Senadora Lídice, de 
cinco tipos de, chamemos, cidadãos e cidadãs brasileiros 
e brasileiras: a promiscuidade entre empresários, juízes, 
políticos, jornalistas e criminosos. Essa é a verdade. Essa 
é uma verdade indiscutível, Senador José Agripino.

Nós temos políticos sobre os quais pesam sus-
peitas. Especialmente neste momento, um dos nossos 
colegas. Nós temos o nome de juízes sendo levantados 
como parte de esquemas. Independente de verdade 
ou não, o fato é que está havendo essa dúvida.

Nós temos, obviamente, empresas – empresas, 
no plural –, mas especialmente uma, que é a Delta, 
que faz parte dessa promiscuidade, passando dinhei-
ro para ganhar licitações, usando Senadores, com a 
conivência de governadores. Nós temos as notícias de 
que jornalistas conversaram com criminosos, o que é 
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normal do ponto de vista de fonte, mas não é normal 
do ponto de vista de conluio. 

Um jornalista que estivesse analisando o assas-
sinato do Presidente Kennedy, é claro que iria querer 
conversar com o seu assassino. Mas uma coisa era 
essa, outra coisa é a suspeita de que um fazia o papel 
de fonte, o outro fazia o papel de divulgar as ideias da 
fonte. E temos criminosos no meio. Pelo menos, bai-
xemos o nível da palavra, temos contraventores liga-
dos uns com os outros, formando um entrelaçamento 
que os ingleses chamam, acho que tirado do latim, de 
conundrum, que é a mistura das coisas que você não 
consegue destrinchar. Esse entrelaçamento, essa pro-
miscuidade é uma ameaça à democracia.

Nós precisamos saber o papel de cada um de 
nós no exercício da atividade que nos coube, seja pelo 
voto, seja pelo exercício dessa coisa formidável que é 
a capacidade de empreendimento, seja pelo concurso 
de um juiz, seja por essa tarefa nobre do jornalismo. 
Seja por qualquer delas, nós temos de saber a nossa 
maneira de nos comportar, e uma coisa é clara: ne-
nhuma convivência com contraventor.

A segunda é que, mesmo entre nós, a convivên-
cia não pode ser tão aberta. Cada um de nós tem de 
ter a sua reserva de espaço próprio. 

Eu não imagino, em países como os Estados 
Unidos, os ministros da Suprema Corte indo visitar 
pessoas, convivendo em festas. Há um recato natural 
que faz parte da liturgia do cargo, até para ter isenção 
na hora de julgar e não julgar lembrando de conversas 
que ocorreram no passado. Julgar sem lembrar dos 
uísques que tomaram uns com os outros.

Essa promiscuidade é um fato. O encontro é um 
fato. Que um dos dois está mentindo é um fato. Pela 
lógica, a gente pode até escolher qual dos dois lados, 
mas é um fato. E, analisando os fatos, sem tomar par-
tido, sem tomar posição, quero dizer que isso nos traz 
uma preocupação que não pode ser deixada de lado, 
como se fosse algo menor, Senador Taques.

É grave, é muito grave, e exige duas coisas: apu-
rar bem o que houve e tomar medidas, não só de leis, 
mas de comportamentos daqui para frente, de postu-
ras daqui para frente, cada um sabendo o seu espaço 
e até onde vai a sua possibilidade de dialogar com os 
outros setores da sociedade.

Era isso o que eu tinha para falar, mas quero 
conceder dois apartes que me foram pedidos – até 
porque tenho bastante tempo – ao Senador Aloysio 
e, depois, ao Senador Pedro Taques.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) – 
Senador Cristovam Buarque, pela voz de V. Exª fala a voz 
do bom senso. Eu gostaria de acrescentar uma observa-
ção. Aliás, duas. Primeiro, embora possa haver divergên-

cias, diversões e dúvidas sobre qual delas prevaleceria, 
qual delas conteria a verdade, não tenho receio algum de 
afirmar a total fidedignidade da versão apresentada pelo 
Ministro Gilmar Mendes, até porque foi produzida movida 
pela indignação de um homem de bem que, de repente, 
se viu cercado por uma boataria infamante. E o discurso 
do Líder José Agripino hoje acaba por sepultar definiti-
vamente qualquer dúvida que pudesse existir a respeito 
da lisura do comportamento do Ministro Gilmar Mendes 
nessa viagem que está no centro desse diálogo malsina-
do e que mostra que, nesse episódio, como em todos de 
sua vida, o Ministro se comportou com a mais absoluta 
honradez. Agora, eu creio que, no fundo desses episódios 
momentosos que estamos vivendo, existe efetivamente um 
cadáver insepulto, como disse o Líder Agripino. Existe um 
abscesso que precisa ser lancetado. Existe uma infecção 
que está no ar e cujo foco é o julgamento do mensalão. 
Esse é o foco de todo esse clima pestilencial que entra 
pelo Congresso Nacional adentro, que promove a CPI, que 
envenena as relações entre juízes do Tribunal, que colo-
ca a Presidente Dilma numa posição delicada, incômoda, 
a tal ponto que foi obrigada a produzir uma nota a esse 
respeito. É o julgamento do mensalão. Enquanto isso não 
for julgado, esse clima vai perdurar e vai se agravar. De 
modo que, Sr. Senador e meu querido amigo Cristovam 
Buarque, penso que a questão hoje está muito nas mãos 
de S. Exª o Ministro Lewandowski, que é o revisor do pro-
cesso e que está prestes a apresentar o seu voto. Quanto 
antes ele apresente esse voto e quanto antes comece e 
termine esse julgamento, mais rapidamente nós podere-
mos virar essa página tão triste da política brasileira, que 
continua ainda a causar malefícios sobre as instituições.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Aloysio.

Eu passo a palavra ao Senador Pedro Taques. 
Depois, creio que o Senador Jarbas Vasconcelos pe-
diu a palavra.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Cristovam, parabéns pela sua ponderada fala. Eu fico a 
imaginar se isso poderia ocorrer nos Estados Unidos. Por 
exemplo, um ex-Presidente da República, um ministro da 
Suprema Corte e um ex-Presidente da Suprema Corte. 
Isso é surreal. É realismo fantástico. Só existe no Brasil uma 
conversa desse tipo. O Presidente do Supremo, Ministro 
Carlos Ayres Britto, disse que o processo do mensalão 
já se encontra maduro para julgamento. Eu quero dizer 
o seguinte, nesta mesma toada: ele já está passando de 
maduro, já está quase podre, porque está contaminando 
as relações entre os Poderes da República. Imagine um 
ex-Presidente da República, um ex-Presidente do Supremo 
e um atual Ministro do Supremo, que vai julgar o caso do 
mensalão. E isso tendo em conta boatos. Esta CPI precisa 
agir, mostrar fatos com comprovação em documentos, não 
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em boatos. Muito bem, existe um ditado em Mato Grosso 
que diz o seguinte: “Quem fala muito dá bom-dia a cavalo”. 
Com todo respeito ao Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, com todo respeito, um grande brasileiro que devemos 
respeitar. Agora, ex-Presidente da República, se não vier 
para o embate político, como fez o ex-Presidente Sarney, 
que se candidatou, ex-Presidente da República que já 
exerceu dois mandatos deve se tornar uma instituição da 
República, discutir uma grande biblioteca que vai montar, 
discutir educação no mundo, não se envolver no varejo da 
política, porque, se um ex-Presidente se envolve no varejo 
da política, dá-se oportunidade para que possamos criti-
car um ex-Presidente da República, a não ser que venha 
para o embate político. Quero expressar o meu respeito 
ao Presidente Lula, o respeito ao avanço que a República 
Federativa do Brasil ocupou em razão dos oito anos de 
mandato do Presidente Lula. Agora, esse tipo de fofoca, 
esse tipo de mexerico, como se diz lá na minha terra, não 
é republicano. Isso não é republicano. As autoridades de-
vem estar acima disso. Eu quero emprestar, não que se 
fizesse necessário, ao Ministro Gilmar Mendes a coragem 
que ele teve de falar. Ah, sim, mas existe outro ministro 
que negou isso, o ex-Ministro Nelson Jobim. Então, pode-
ríamos dizer: as grandes autoridades da República estão 
em bate-boca de boteco. A República não merece isso. 
Alguém está mentindo nessa conversa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Taques.

Passo a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. Com 

revisão do aparteante.) – Caro Senador Cristovam, mais 
uma vez, quero me congratular com V. Exª, que teve o cui-
dado de, ao assumir a tribuna, dizer que seu estilo, talvez, 
não fosse idêntico, ou se confundisse com o orador que o 
antecedeu. O que não falta a V. Exª é elegância e firmeza 
em tudo o que V. Exª aborda como as questões da cida-
dania e da educação e é o que V. Exª faz hoje. Entendo, 
Senador Cristovam, que, neste momento, apurar quem 
teve ou não a culpa é um detalhe, um fato menor. Eu acho 
estranho um Ministro do Supremo Tribunal Federal ir ao 
escritório de um ex-Ministro, que foi Presidente da mais 
alta Corte do País, receber um ex-Presidente da República. 
Acho um encontro confuso, desnecessário e descuidado. 
Isso me fez lembrar, inclusive, o depoimento do Senador 
Demóstenes Torres ontem perante o Conselho de Ética. 
Ele fez uma bela defesa do ponto de vista técnico. Ele é 
inteligente. Mas o problema do Senador Demóstenes não 
é jurídico, é ético. No aspecto jurídico, ele tem foro privile-
giado. Ele não poderia ser investigado sem que a justiça 
autorizasse. Mas, publicamente, ele já foi julgado, e acho 
que pela maioria dos integrantes desta Casa. É a ques-
tão ética que o condenou. Pois bem, acho que a questão 
do episódio envolvendo o ex-Presidente Lula para mim é 

uma coisa menor, um episódio não relevante. O relevante 
é o Presidente deslocar-se...

(Interrupção do som.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) – 

...ainda convalescendo de uma doença grave, a Brasília e, 
dentro daquele espírito possessivo, obsessivo dele, querer 
impedir, neste momento, a discussão e o julgamento do 
mensalão. Acho uma estupidez. Acho que o Ministro Gil-
mar Mendes já falou o suficiente, não deve falar mais, até 
porque é Ministro da mais alta Corte, não é político, não 
é parlamentar. Os fatos devem ser apurados e não seria 
convocar o Ex– Presidente da República para depor na 
CPI, por exemplo, pois acho completamente desnecessá-
rio. A opinião pública e o País não vão se contentar com 
a nota expedida pelo Instituto Lula sobre o assunto. É im-
portante que o Ex-presidente esclareça os fatos, e se for 
o caso, que peça desculpas à Nação pelo ato de coagir 
um Ministro do Supremo e de envolver o julgamento do 
mensalão com a CPI do Cachoeira. Acredito que o próprio 
Ministro Gilmar Mendes tenha procurado a imprensa, te-
nha exteriorizado o que vinha sentindo, pela pressão que 
sofria por parte do PT. É o PT, através de seu Presidente 
nacional que está insuflando as redes sociais, a Internet, 
com o pretexto de defender o Ex-Presidente Lula, encor-
pando ainda mais esta questão que pode descambar para 
uma crise institucional, envolvendo os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. V. Exª tem toda a razão e sempre 
com firmeza e equilíbrio, aborda esse tema da tribuna. Eu 
queria solidarizar-me com V. Exª e dizer que a questão não 
deve ficar restrita a saber quem errou ou acertou sobre a 
reunião e sobre o local. O conteúdo da conversa que é o 
importante, pois foi gravíssimo. Tudo aquilo que aconteceu 
e que foi divulgado pela Veja foi de extrema gravidade para 
a vida institucional do País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador Aécio Neves.

Meus agradecimentos ao Senador Jarbas Vas-
concelos pelo aparte.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Serei 
bastante breve. Não quero impedir que V. Exª conclua 
esse seu importante pronunciamento, mas não posso 
deixar de registrar a importância desse tema, como trouxe 
agora há pouco ao Senado Federal o Senador Agripino. 
Sou de uma escola política, se posso assim chamar, que 
preza muito, Senador Cristovam Buarque, como V. Exª 
também de alguma forma filiado a essa escola, a liturgia 
dos cargos. É muito importante que o cidadão perceba 
com muita clareza que aquele que ocupa, mesmo que 
circunstancialmente, alguma função ou mesmo dela se 
veja despido pelo final do seu mandato, mantenha um 
enorme respeito por aquele cargo. Tive oportunidade, 
hoje, de dar um telefonema pessoal ao Ministro Gilmar, 
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compreendendo, com muita clareza, as circunstâncias 
que o levaram a externar o seu sentimento e apresentar 
a sua versão daquele encontro. Confesso – e faço isso 
com absoluta isenção – que críveis...

(Interrupção do som.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – ...crí-

veis as informações e as afirmações do Ministro Gilmar 
Mendes. Na verdade, Senador Cristovam Buarque, nós 
já nos assustávamos nos últimos anos, isso era con-
versa permanente nesta Casa, num clima de arapon-
gagem que o Brasil vivia, com gravações e grampos, 
mas agora elas se tornam cada vez mais públicas, e 
não apenas aquelas autorizadas judicialmente. Mas 
estamos vivendo... E talvez as afirmações do Ministro 
Gilmar permitam que esse tema seja tratado à luz do 
dia, um processo, Senador Agripino Maia, perverso, 
de disseminação da intriga e da calúnia. Não há para a 
atividade política nada mais grave do que aquela acu-
sação que não é frontal, porque dela não é possível 
se defender. O que faz, a meu ver, o Ministro Gilmar, 
vítima dessas acusações disseminadas por algumas 
mídias sociais aparelhadas e disseminadas por alguns 
outros veículos periféricos, o que ele faz, na verdade, 
é trazer à tona e à luz os acontecimentos que julga ter 
vivido. Por isso, trago a ele também a minha solidarie-
dade, mas acho que todos os atores desse episódio, 
que não enobrece a democracia brasileira, de alguma 
forma deveriam ter uma atenção maior para aquilo 
que chamo e aqui ressalto: a importância da liturgia 
do cargo, a importância de estarmos todos ocupando, 
na dimensão maior, os espaços políticos, seja pelos 
méritos acadêmicos, seja pela decisão da população, 
que eventualmente ocupamos. Portanto, V. Exª,...

(Interrupção do som.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª, 

mais uma vez, com a seriedade e com a serenidade 
que fazem parte da sua personalidade, traz esse as-
sunto ao Congresso Nacional em momento extrema-
mente importante.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Aécio Neves.

Peço mais um tempo, para conceder um aparte 
à Senadora Vanessa.

A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Cristovam. Quero expressar aqui aquilo 
que acredito seja a preocupação de outros Senadores, de 
V. Exª inclusive, em relação ao disse-me-disse, algo que 
vem sendo disseminado. Parece-me que o que está em 
curso é uma verdadeira rede de intrigas que, muitas ve-
zes utilizando-se de informações falsas, procura indispor 
uns com os outros. Mas em relação ao episódio de que V. 
Exª trata envolvendo o Ministro Gilmar Mendes e o Presi-
dente Lula, primeiro, não acredito, sinceramente – e digo 
isso amparada exatamente nas declarações do próprio 

Ministro Gilmar Mendes, que, em um primeiro momento, 
foi de uma forma e, em um segundo momento, foi de outra 
forma completamente diferente –, que o Presidente Lula 
tenha ido para pressionar o Ministro do Supremo a votar de 
uma forma ou de outra. Em um segundo momento, no dia 
seguinte, foi o próprio Ministro Gilmar Mendes que disse 
que a única coisa que o Presidente Lula havia falado era 
sobre a oportunidade da avaliação ou do julgamento da-
quela determinada matéria. Aqui, ele próprio diz que não 
achava nada de errado o Presidente Lula ter dito aquilo. 
Conheço muito o Presidente Lula. Não acho jamais que 
ele pressionaria quem quer que fosse. Isso é diferente de 
expressar opiniões. É muito diferente expressar uma opi-
nião e pressionar quem quer que seja. Não é do estilo do 
Presidente Lula. Nunca foi quando ocupou, por oito anos, 
a Presidência da República e não seria agora, quando já 
não é mais Presidente da República. No mais, Senador 
Cristovam, esse fato, segundo a imprensa divulgou, teria 
ocorrido no dia 26 de abril. Depois de um mês? Por que 
razão isso vem à baila? Mas acho que cabe a este Sena-
do Federal, ao Congresso Nacional, que tem uma CPMI 
importante em andamento, não se deixar levar por essas 
questões que poderão não só empobrecer o Parlamento, 
mas prejudicar enormemente o funcionamento da CPMI. 
Lá, investigamos fatos, e fatos que não dizem respeito à 
política brasileira, são fatos que se referem à relação entre 
entes privados e o Poder Público. Cumprimento V. Exª e 
agradeço pelo aparte, Senador Cristovam. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Sr. Presidente, eu encerro dizendo que eu quis ficar nos 
fatos: o fato de um encontro, o fato de que um dos dois 
diz a verdade e o fato de que há hoje um quadro de gran-
de promiscuidade na política brasileira entre os diversos 
atores, inclusive a promiscuidade partidária, mas que 
pode ser um gesto de diálogo quando feito corretamente.

O Senador José Agripino conseguiu mostrar aqui 
que, de fato, a acusação contra o Ministro não é verda-
deira. Acho que isso ficou claro. A gente precisa fazer 
clareza em outros aspectos desse assunto. E eu diria, 
Senador Jarbas, que a desculpa do Presidente pode 
ser em relação a ter ido ao encontro inconveniente, 
mas não bastam desculpas se for verdade o que o Mi-
nistro Gilmar disse, porque aí é algo muito mais grave 
do que simples desculpas. 

Finalmente, quero concluir dizendo que vamos 
ter de mudar o comportamento. E um detalhe, Senador 
Pedro Taques, que é a pessoa aqui mais ligada nisso: 
acho que a gente tem de começar a pensar que a in-
dicação, a seleção de Ministros do Supremo não pode 
ser uma prerrogativa do Presidente da República, como 
é hoje, com as falsas sabatinas que a gente faz aqui.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
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Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Pimentel.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. José Pimentel deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Cristovam 
Buarque...

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 499, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência au-
torização para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no 
dia 4 de junho do corrente ano, quando participarei, 
como representante da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA), da cerimônia de Premiação dos Campeões da 
Terra (Champions of the Earth), evento promovido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP 
– United Nations Environment Programme), como par-
te das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente 
2012 e pré-evento oficial do Encontro Rio+20, na cidade 
do Rio de Janeiro, conforme Requerimento aprovado 
naquela Comissão. – Senador Rodrigo Rollemberg.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minutinho.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
Requeremos, nos termos regimentais, a trami-

tação em regime de urgência do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 277, de 2012, que disciplina as relações 
jurídicas decorrentes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Me-
dida Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 500, DE 2012
Requeremos, nos termos regimentais, a trami-

tação em regime de urgência do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 277 de 2012, que disciplina as relações 
jurídicas decorrentes do § 8º do art. 8° da Lei n° 10.925, 

de 23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2° da Me-
dida Provisória n° 552, de 1° de dezembro de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esse requerimento será votado após 
a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, in-
ciso II, do Regimento Interno.

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana Amélia 
e, logo em seguida, o Senador Mário Couto.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Eu quero agradecer a V. 
Exª, porque o requerimento lido atende exatamente a 
solicitação que eu faria para a votação desse reque-
rimento de urgência para a votação dessa matéria, 
que é extremamente importante neste momento em 
que o setor agroindustrial brasileiro precisa de uma 
proteção, a exemplo da proteção dada recentemente 
pelo Governo ao setor automobilístico. Está sofrendo 
esse setor, que é o que mais emprega no País – são 
mais de 40 milhões de pessoas envolvidas direta ou 
indiretamente nesse setor econômico. 

Então, agradeço a V. Exª por ter colocado em 
votação esse requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na verdade, a votação será após a Ordem 
do Dia, mas eu fiz questão de lê-lo exatamente para que 
pudéssemos votá-lo ainda hoje, Senadora Ana Amélia.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para solicitar a 
V. Exª, devido à hora, que dê início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, vamos iniciá-la.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 13, DE 2012

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 470, de 2012 – RISF 338, IV)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2012 (nº 1.833/2011, 
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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 10ª Região 
(DF) e dá outras providências.

Parecer favorável sob nº 563, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 13, DE 2012

(Nº 1.833/2011, 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 10ª Região (DF) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 10ª Região, com sede na cidade 
de Brasília, Distrito Federal, 3 (três) Varas do Trabalho, 
assim distribuídas:

I – na cidade de Brasília, Distrito Federal, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (22ª);

II – na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, 2 
(duas) Varas do Trabalho (4ª e 5ª).

Art. 2º São acrescidos 3 (três) cargos de Juiz do 
Trabalho ao Quadro de Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região.

Art. 3º 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 § 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, 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. 4º São transformadas, sem aumento de des-
pesa, 20 (vinte) funções comissionadas, nível FC-1, do 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região, em 3 (três) cargos em co-
missão, nível CJ-03.

Art. 5º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentária consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região no orçamento geral da União.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 33, DE 2012

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 471, de 2012 – RISF 338, IV)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 2012 (nº 6.721/2010, 
na Casa de origem) de iniciativa do Ministério 
Público da União, que transforma cargos de 
Promotor de Justiça Adjunto em cargos de 
Procurador de Justiça e de Promotor de Justi-
ça, no âmbito do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios.

Parecer favorável sob nº 562, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 33, DE 2012

(Nº 6.721/2010, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)

Transforma cargos de Promotor de 
Justiça Adjunto em cargos de Procurador 
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de Justiça e de Promotor de Justiça, no 
âmbito do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transformados 54 (cinquenta e qua-

tro) cargos de Promotor de Justiça Adjunto em 1 (um) 
cargo de Procurador de Justiça e 50 (cinquenta) car-
gos de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, sem aumento 
de despesas.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 30, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 30, de 2012 (nº 4.564/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação 
de cargos no quadro de pessoal do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região – RJ e dá ou-
tras providências.

Parecer favorável, sob nº 524, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Lindbergh Farias.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, está encer-

rada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 30, DE 2012

(Nº 4.564/2004, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)

Dispõe sobre a criação de cargos no 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no quadro de pessoal do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os quadros 
efetivos, cargos em comissão e funções comissiona-
das relacionados no Anexo desta Lei, destinados ao 
Centro Cultural da Justiça Federal.

Art. 2º Cabe ao Tribunal Regional Federal da 
2ª Região promover os atos necessários à execução 
desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária 
consignada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22463

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 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.

Há um requerimento, sobre a mesa:
Nos termos do inciso I do art. 279 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado 198, de 2007-Complementar, que 
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Completar nº 
110, de 2001, estabelecendo prazo para a extinção de 
contribuição social, seja apreciado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania, além da comissão 
constante do despacho inicial.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 501, DE 2012
Nos termos do inciso I, do art. 279 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de 2007 – Complementar, 
que “Acrescenta parágrafo ao Art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social”, seja apreciado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além 
da comissão constante do despacho inicial.– Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Chamo a atenção que há um reque-
rimento no sentido de que, além da Comissão de As-
suntos Econômicos, que o Projeto tenha tramitação 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Portanto, o Projeto, além da Comissão de As-

suntos Econômicos, tramitará também na Comissão 
de Constituição e Justiça.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para cum-
primentar o Senado Federal e agradecer aos membros 
da CCJ e, de forma muito especial, ao Presidente, 
Senador Eunício Oliveira, pela rápida apreciação do 
Projeto de Lei nº 13, da Câmara e do nº 33, que tive a 
honra de relatar no âmbito da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Um deles cria quatro varas da Justiça 
do Trabalho, o que vem aperfeiçoar o atendimento às 
demandas trabalhista, fazendo justiça à população. O 
outro é uma mera adaptação solicitada pelo Ministério 
Público da União, que transforma cargo de promotor 
de Justiça Adjunto em cargo de Procurador de Justiça 
e de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério Pú-
blico, diga-se de passagem, sem aumentar os gastos. 
Portanto, são dois projetos da maior importância e que 
tiveram aprovação unânime no âmbito da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

E eu aqui quero agradecer à Comissão e ao 
Plenário do Senado pela aprovação dessas matérias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 

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

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Pimentel. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Pro-
jeto de Lei da Câmara de nº 36, de 2012, foi aprovado, 
hoje, por unanimidade, na Comissão de Constituição e 
Justiça, e, ontem, nós aprovamos também a urgência 
por unanimidade. E consultando os nossos Pares, em 
especial os líderes da oposição, constatamos que tem 
acordo para que nós possamos antecipar para a pau-
ta de hoje a aprovação dessa importante matéria que 
diz respeito a concurso público para professores das 
escolas técnicas, dos institutos federais de tecnologia 
e também das universidades. 

Como tem acordo de todos os lideres, se V. Exª 
concordar, nós queríamos antecipar isso para a Ordem 
do Dia desta quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Pimentel, eu vou consultar o 
Senador Alvaro Dias.

O Senador Pimentel informa que há um acordo 
produzido por todas as lideranças no sentido de que 
se possa, ainda nesta sessão, acrescentar à pauta 
esses dois itens. V. Exª está de acordo?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sim. 
Estamos de acordo, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Trata-se de matéria de interesse da educação. Eu con-
versei com o Ministro Mercadante, ele me explicou o 
teor da matéria. Ela é meritória, é importante para a 
educação e, em nome da educação, o nosso Partido 
concorda que essa matéria seja incluída na Ordem 
do Dia de hoje. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em não havendo – só um minuto – 
nenhuma objeção, a Presidência vai incluir esses dois 
últimos itens no final da pauta. 

Com a palavra, pela ordem...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É exatamente, 
Sr. Presidente, para ponderar a V. Exª a decisão que 
acaba de manifestar, ou seja, a necessidade da inclu-
são dessas matéria. 

Houve entendimento com as diversas lideranças, 
com a totalidade das lideranças do Senado, sobre essas 
duas matérias, que nós consideramos ser de relevância 
não apenas porque estabelecem a criação de cargos 
na área de educação, todos os cargos com acesso e 
provimento através de concursos públicos – portanto, 
o Senado está abrindo a possibilidade do fortaleci-
mento e da melhoria da qualidade do ensino em nível 
superior no Brasil e em nível técnico no Brasil –, como 
também nas questões como a que aprovamos hoje na 
Comissão de Constituição e Justiça, com regime de 
urgência, que é o projeto de lei, já aprovado pela Câ-
mara, pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela 
CCJ, de combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Portanto, Sr. Presidente, é apenas para reforçar, pela 
liderança do Governo, a decisão já proferida por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Regimentalmente atendido.

Estando presente a 1ª Vice-Presidente, passo a 
presidência à Senadora Marta Suplicy.

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) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 71, de 2012 (nº 
226/2011, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
Jamaica sobre o Exercício de Atividade Remu-
nerada por parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, assinado em Kingston, em 1º de 
dezembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 569, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira se 

pronunciar, encerrada a discussão. 
Em votação. 
Para encaminhar... 
Não havendo nenhum Senador que queira enca-

minhar, as Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria, que acaba de ser lida, vai à promul-

gação.
É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2012

(Nº 226/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Jamaica sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por parte de Depen-
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado 
em Kingston, em 1º de dezembro de 2010.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Jamaica sobre o Exercício de Atividade Remunera-
da por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, assinado em 
Kingston, em 1º de dezembro de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
13-3-2012.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 74, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 74, de 2012 (nº 
223/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Zimbábue sobre o Exercício 
de Atividade Remunerada por parte de De-
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em 
Brasília, em 16 de novembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 570, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Discussão do projeto.(Pausa.)
Encerrada 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 a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 74, DE 2012

(Nº 223/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Zimbábue sobre o 
exercício de Atividade Remunerada por parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Con-
sular, Militar, Administrativo e Técnico, assina-
do em Brasília, em 16 de novembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Zimbábue sobre o Exercício de Ativida-
de Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular Militar, Administrativo e Técnico, 
assinado em Brasília, em 16 de novembro de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam, resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
20-3-2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 76, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 76, de 2012 (nº 353/2011, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Conselho de Ministros da Repúbli-
ca da Albânia sobre a Autorização, com Base na 
Reciprocidade, para o Exercício de Atividade Re-
munerada por Parte dos Familiares de Membros 
de Missões Diplomáticas ou Postos Consulares, 
assinado em Brasília, em 11 de janeiro de 2011.

Parecer favorável, sob nº 571, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Discussão do projeto, em turno único.(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 76, DE 2012

(Nº 353/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Conselho de Ministros da República da Albânia 
sobre a Autorização, com Base na Reciproci-
dade, para o Exercício de Atividade Remune-
rada por Parte dos Familiares de Membros de 
Missões Diplomáticas ou Postos Consulares, 
assinado em Brasília, em 11 de janeiro de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Conse-
lho de Ministros da República de Albânia sobre a Auto-
rização, com Base na Reciprocidade, para o Exercício 
de Atividade Remunerada por Parte dos Familiares de 
Membros de Missões Diplomáticas ou Postos Consu-
lares, assinado em Brasília, em 11 de janeiro de 2011.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
20-3-2012.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 81, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 81, de 2012 (nº 
350/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guiné-Bissau sobre o Exercício 
de Atividade Remunerada por Parte de De-
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em 
Brasília, em 25 de agosto de 2010.

Parecer favorável, sob nº 572, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Não havendo ninguém que queira encaminhar, as 

Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(Pausa.)

Aprovado
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 81, DE 2012

(Nº 350/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Guiné-Bissau sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por Par-
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, as-
sinado em Brasília, em 25 de agosto de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Guiné-Bissau sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e 
Técnico, assinado em Brasília, em 25 de agosto de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer autos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
27-3-2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Fruto de um acordo, o Projeto de Lei nº 36 que 
iria ser votado amanhã será votado hoje, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento nº 491. 
Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 36, DE 2012

É o Projeto de Lei da Câmara n° 36, 
de 2012 (nº 2.134 de 2011, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Presidência da Re-
pública, que dispõe sobre a criação de car-
gos efetivos, cargos de direção e funções 
gratificadas no âmbito do Ministério da 
Educação, destinados às instituições fede-
rais de ensino; altera as Leis nºs 8.168/91, 
11.892/2008, 11.526/2007; revoga as Leis 
5.490/68, 5.758/71 e os Decretos-Leis 245/67, 
419/69, 530/69 e dá outras providências.

Há, sobre a mesa, pareceres das Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator Senador Roberto 
Requião, e da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator Senador Eunício Oliveira, favoráveis 
ao Projeto, que serão publicados na forma regimental. 
(Pareceres nºs 623 e 624, de 2012)

Cópias dos pareceres encontram-se à disposição 
nas respectivas bancadas. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.(Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira se 

pronunciar, está encerrada a discussão.
Em votação.
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 a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA Nº 36, DE 2012
(Nº 2.134/2011, na Casa de Origem)

(De iniciativa da Senhora Presidente da República)

Dispõe sobre a criação de cargos efe-
tivos, cargos de direção e funções gratifi-
cadas no âmbito do Ministério da Educa-
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ção, destinados às instituições federais de 
ensino; altera as Leis nºs 8.168, de 16 de 
janeiro de 1991, 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, e 11.526, de 4 de outubro do 2007; 
revoga as Leis nºs 5.490, de 3 de setembro 
de 1968, e 5.758, de 3 de dezembro de 1971, 
e os Decretos-Leis n°s 245, de 28 de feve-
reiro de 1967, 419, de 10 janeiro de 1969, 
e 530, de 15 de abril de 1969; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados no âmbito do Ministério da 

Educação para redistribuição às instituições federais 
de ensino:

I – 19.569 (dezenove mil, quinhentos e sessenta 
e nove) cargos de Professor de 3° Grau, integrantes 
da Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei 
nº 7.596, de 10 de abril de 1987;

II – 24.306 (vinte e quatro mil, trezentos e seis) 
cargos efetivos de Professor do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico, integrantes do Plano de Carreira 
e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, de que trata a Lei n° 11.784, de 22 de 
setembro de 2008;

III – 27.714 (vinte e sete mil, setecentos e qua-
torze) cargos de técnicos-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, de que trata a Lei n° 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, conforme disposto no Anexo I desta Lei;

IV – 1 (um) cargo de direção – CD-1;
V – 499 (quatrocentos e noventa e nove) cargos 

de direção – CD-2;
VI – 285 (duzentos e oitenta e cinco) cargos de 

direção – CD-3;
VII – 823 (oitocentos e vinte e três) cargos de 

direção – CD-4;
VIII – 1.315 (mil, trezentos e quinze) funções 

gratificadas – FG-l;
IX – 2.414 (duas mil, quatrocentos e quatorze) 

funções gratificadas – FG-2; e
X – 252 (duzentos e cinquenta e duas) funções 

gratificadas – FG-3.
§ 1° Os cargos e funções criados por esta Lei 

destinam-se às Instituições Federais de Ensino Su-
perior – IFES, aos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFETs, ao Instituto Nacional de 
Educação de Surdos, ao Instituto Benjamim Constant, 
às Escolas Técnicas e Colégios de Aplicação vinculados 
às IFES, aos centros federais de educação tecnológica 
e ao Colégio Pedro II.

§ 2° A autorização para o provimento dos cargos 
efetivos criados por esta Lei, para cada instituição federal 
de ensino, será ocasionada pelo Ministério do Planejamen-

to, Orçamento e Gestão, de acordo com o cumprimento 
das metas pactuadas entre o Ministério da Educação e 
a instituição de ensino, especialmente quanto à relação 
de alunos por professor em cursos regulares presenciais 
de educação profissional e tecnológica ou de graduação.

§ 3° Caberá ao Ministério da Educação definir a dis-
tribuição entre as instituições federais de ensino dos cargos 
de direção e funções gratificadas de que trata esta Lei.

Art. 2° A implantação de novas unidades de en-
sino e o provimento dos respectivos cargos e funções 
gratificadas dependerá da existência de instalações 
adequadas e de recursos financeiros necessários ao 
seu funcionamento.

Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos 
de direção e as funções gratificadas destinadas a no-
vas unidades de ensino serão objeto de nomeação ou 
designação somente após a expedição de portaria do 
Ministro de Estado da Educação autorizando o funcio-
namento da unidade.

Art. 3° Ficam extintos, no âmbito das IFES e dos 
IFETs:

I – 2.571 (dois mil, quinhentos e setenta e um} 
cargos de técnicos-administrativos, integrantes do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, de que trata a Lei n° 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005, relacionados no Anexo II desta Lei;

II – 772 (setecentos e setenta e duas) funções 
gratificadas – FG-6;

III – 1.032 (mil, trinta e duas) funções gratifica-
das – FG-7;

IV – 195 (cento e noventa e cinco) funções gra-
tificadas – FG-8; e

V – 64 (sessenta e quatro) funções gratificadas 
– FG-9.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Edu-
cação, no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada 
em vigor desta Lei, publicará a discriminação, por ins-
tituição federal de ensino, dos cargos e funções gra-
tificadas extintas.

Art. 4° O § 3° do art. 1° da Lei n° 8.168, de 16 
de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1°...................................................
..............................................................
§ 3° Poderão ser nomeados para cargo 

de direção ou designados para função gratifi-
cada servidores públicos federais da adminis-
tração direta, autárquica ou fundacional não 
pertencentes ao quadro permanente da insti-
tuição de ensino, respeitado o limite de 10% 
(dez por cento) do total dos cargos e funções 
da instituição.

......................................................”(NR)
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Art. 5° O art. 1° da Lei n° 11.892, de 29 de dezem-
bro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°...................................................
..............................................................
IV – Escolas Técnicas Vinculadas às Uni-

versidades Federais; e
V – Colégio Pedro II.
Parágrafo único. As instituições mencio-

nadas nos incisos I, II, III e V do caput possuem 
natureza jurídica de autarquia, detentoras de 
autonomia administrativa, patrimonial, finan-
ceira, didático-pedagógica e disciplinar.”(NR)

Art. 6° A Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
4°-A, 13-A e 13-B:

“Art. 4°-A O Colégio Pedro II é instituição 
federal de ensino, pluricurricular e multicampi, 
vinculada ao Ministério da Educação e espe-
cializada na oferta de educação básica e de 
licenciaturas.

Parágrafo único. O Colégio Pedro II é 
equiparado aos institutos federais para efeito 
de incidência das disposições que regem a 
autonomia e a utilização dos instrumentos de 
gestão do quadro de pessoal e de ações de 
regulação, avaliação e supervisão das institui-
ções e dos cursos de educação profissional 
e superior.”

“CAPÍTULO II-A
Do Colégio Pedro II

Art. 13-A. O Colégio Pedro II terá a mes-
ma estrutura e organização dos Institutos Fe-
derais de Educação, ciência e Tecnologia.

Art. 13-B. As unidades escolares que 
atualmente compõem a estrutura organiza-
cional do Colégio Pedro II passam de forma 
automática, independentemente de qualquer 
formalidade, à condição de campi da instituição.

Parágrafo único. A criação de novos cam-
pi fica condicionada à expedição de autorização 
específica do Ministério da Educação.”

Art. 7° Fica instituída a Função Comissionada de 
Coordenação de Curso – FCC, a ser exercida, exclusi-
vamente, por servidores que desempenhem atividade 
de coordenação acadêmica de cursos técnicos, tec-
nológicos, de graduação e de pós-graduação stricto
sensu, regularmente instituídos no âmbito das insti-
tuições federais de ensino.

§ 1° Somente poderão ser designados para FCC 
titulares de cargos da Carreira do Magistério Superior 
de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, 

e Professores do Magistério do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico, integrantes do Plano de Carreira 
e Cargos de magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, do que trata a Lei n° 11.784, de 22 de 
setembro de 2008.

§ 2° É vedada a percepção de FCC cumulativa 
com a retribuição de funções gratificadas, cargos de 
direção ou com qualquer outra forma de retribuição 
pelo exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança.

Art. 8° Ficam criadas as seguintes Funções Co-
missionadas de Coordenação de Curso:

I – a partir de 1° de julho de 2012, destinadas 
ao Magistério Superior, de que trata a Lei n° 7.596, 
de 10 de abril de 1987: 6.878 (seis mil, oitocentos e 
setenta e oito); e

II – a partir de 1° de julho de 2013, destinadas 
ao Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que tra-
ta a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008: 9.976 
(nove mil, novecentas e setenta e seis).

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da 
Educação disporá sobre a distribuição das FCCs por 
instituição federal de ensino.

Art. 9° O art. 4° da Lei n° 11.526, de 4 de outu-
bro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° A remuneração total das funções 
gratificadas de que trata a Lei n° 8.216, de 13 
de agosto de 1991, das gratificações de re-
presentação de Presidência da República, da 
Vice-Presidência da República e dos órgãos 
que as integram, das funções gratificadas das 
instituições federais de ensino, das funções 
comissionadas de coordenação de curso, das 
gratificações pela representação de gabinete, 
da gratificação de representação de função de 
gabinete militar de que trata a Lei n° 8.460, 
de 17 de setembro de 1992, da gratificação 
temporária de que trata a Lei nº 9.028, de 12 
de abril de 1995, passa a ser a constante do 
Anexo III desta Lei.”(NR)

Art. 10. O Anexo III da Lei n° 11.526, de 4 de 
outubro de 2007, passa a vigorar com as alterações 
constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 11. O provimento dos cargos e a designação 
para as funções de confiança de que trata esta Lei se-
rão feitos de forma escalonada e condicionada à com-
provação da existência de prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme 
disposto no § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 13. Ficam revogados:
I – o Decreto-Lei n° 245, de 28 de fevereiro de 1967;
II – a Lei n° 5.490, de 3 de setembro de 1968;
III – o Decreto-Lei nº 419, de 10 de janeiro de 1969;

IV – o Decreto-Lei n° 530, de 15 de abril de 1969; e
V – a Lei n° 5.758, de 3 de dezembro de 1971.
Câmara dos Deputados, 16 de maio de 2012. – 

Marco Maia, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Gostaria de fazer uma consulta ao Senador 
Eduardo Braga e aos outros Líderes. Temos dois Itens 
aqui, nºs 3 e 4 da pauta, que seriam os nºs 63 e 33, 
que são votação nominal. O quórum está elevado no 
painel e fraco no plenário. 

Gostaria que os Líderes se pronunciassem se 
devemos colocar em votação ou se deixamos para 
outro momento.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidente, poderíamos talvez fazer uma inversão 
trazendo o item...

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Já são os dois últimos, Senador. Ou encer-
ramos a Ordem do Dia ou votamos esses dois. Um é 
sobre ampliar o prazo de adesão ao regime especial 
de precatório, que foi aprovado na Comissão de Jus-
tiça, e o outro é a questão do jornalismo, da exigência 
do diploma do curso de jornalismo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª 
Presidenta.

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
PSDB aconselha, em função do baixo quórum, por ser 
PEC, que deixemos para a próxima sessão.

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu também estou achando que o quórum está 
baixo e concordo com V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Srª Presidenta, o quórum está muito baixo e é me-
lhor que V. Exª encerre a Ordem do Dia podendo, no 
dia de amanhã, restabelecê-la.

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vou tomar essa providência...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Srª Presidenta, apenas lembrando que há um acordo 
de lideranças, já anunciado inclusive pela Mesa, para 
colocarmos em votação o PL 36, que trata da criação 
dos cargos das universidades.

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acabou de ser votado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Já votamos.

A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Aprovado. Aqui está muito rápido Senador.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Já foi votado. Quanto ao 209, consultaria as lideranças 
e, se houvesse entendimento, porque é exatamente o 
que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, 
com o requerimento de urgência... Caso houvesse, e 
proponho que haja, entendimento das lideranças para 

que pudéssemos votar... Senão, ficaria para votar no dia 
de amanhã ou na próxima Ordem do Dia com quórum.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós podemos votar a urgência hoje e votar 
o projeto terça-feira, porque é simbólica a urgência.

Todos concordam? (Pausa.)
Então façamos isso.
Tem outra urgência também, que é o de nº 277, 

que disciplina as relações jurídicas de medida provi-
sória. Acho que também pode ser, não é? Bom, en-
tão vou pôr os dois, porque aí a gente já adianta isso.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento
nº 498, de 2012, de urgência, lido no expediente, para 
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 209, de 2003.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Tem alguns em pé, mas...
Permaneçam como se encontram é melhor. Isso 

era meio antigo.
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia, da segunda sessão deliberativa ordinária, nos 
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.

Aprovada a urgência.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento
nº 500, de 2012, de urgência, lido no expediente, para 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2012.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam perma-

neçam como se encontram.(Pausa.) (Agora deu certo!)
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.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerramos a Ordem do dia.

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

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 Val-
dir Raupp, que altera a redação do art.3º da 
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Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezem-
bro 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Cons-
tituição 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 SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Voltamos à lista de oradores.

Primeiro seria o Senador Eduardo Lopes.
O Senador Eduardo Lopes se encontra?(Pausa.)
Não se encontrando o Senador Eduardo Lopes, 

com a palavra o Senador Mário Couto, como orador 
inscrito, por vinte minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna, nesta tarde, me somar a vários oradores que 
estiveram aqui para comentar mais um escândalo 
promovido, nada mais nada menos, pelo Partido dos 
Trabalhadores, pelo seu grande líder e ex-presidente 
desta Pátria.

Se não bastasse a desmoralização que já causa-
ram ao Congresso Nacional, propositadamente, para 
poder comandar os rumos da legislatura desta Nação. 
Se não bastasse desmoralizar o Congresso Nacional, 
a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Se man-
dássemos hoje fazer uma pesquisa em relação a este 
Senado, se mandássemos hoje fazer uma pesquisa em 
relação à Câmara Federal, se mandássemos hoje fa-
zer uma pesquisa em relação ao Congresso Nacional, 
iríamos verificar que os brasileiros e brasileiras encon-
tram-se decepcionados com o Congresso Nacional.

Arriscaria dizer que mais de 70% dos brasileiros 
e brasileiras não acreditam mais no Congresso Nacio-
nal. E essa descrença começa fundamentalmente na 
era Lula, na era em que o ex-presidente da República, 
com seus assessores, aqueles que estão envolvidos 
no mensalão, tipo José Dirceu e outros, compravam 
parlamentares para votar nos interesses do Governo, 
trocavam favores, como até hoje a Presidenta da Re-
pública troca, através de cargos públicos e através de 
emendas no orçamento. Mas, naquela época, o pre-
sidente foi além: o presidente mandava dinheiro para 
comprar parlamentares para ficarem submissos à Pre-
sidência da República, ao Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. E aí esta Casa e aí a Câmara Federal e aí o 
Senado Federal e aí o Congresso Nacional começaram 
a entrar na descrença do povo brasileiro.

Agora, com esse episódio, Nação querida, se 
verifica a audácia, se verifica a situação de desequilí-
brio em que se encontram os petistas em relação ao 
julgamento do mensalão. Dizem que José Dirceu está 
apavorado. Eles todos já deveriam, há muito tempo, 
estar na cadeia, porque foram eles que começaram a 
anarquia neste País, foram eles que começaram, atra-
vés do mensalão, comandado pelo Presidente Lula, a 
desmoralização do Congresso Nacional, do Legislativo 
nacional, propositadamente, Nação, para que todos 
ficássemos na mão do Presidente Lula, com exceção 
de alguns. Com exceção de alguns que zelam pela 
Pátria; com exceção de alguns que não se vendem; 
com exceção de alguns que têm amor à Nação; com 
exceção de alguns que respeitam os votos que tiveram; 
com exceção de alguns que respeitam suas famílias. 
Aqueles que não se curvam; aqueles que não obede-
cem; aqueles que não se ajoelham diante do pé do 
Presidente ou da Presidenta, deste partido que criou 
um germe nacional: o germe da corrupção.

Meu Senador Pedro Taques, que moral! Que 
moral, meu caro Senador, que moral tem esse partido 
hoje ao tentar querer desmoralizar uma Corte, a Corte 
mais suprema deste País? Que moral tem esse partido, 
através do seu ex-presidente, em tentar desmoralizar 
aquilo que nos resta de credibilidade, aquilo que nos 
resta de crença, aquilo que nos resta de esperança, 
aquilo que nos resta de confiança, brasileiros e brasi-
leiras, que é Supremo Tribunal Federal? Nesse ainda 
a população brasileira acredita, nesse ainda a popu-
lação brasileira confia.

Essa Corte não se curva às ordens de ninguém. 
Essa Corte tem mostrado à Nação que é uma Corte 
ímpar, que é uma Corte séria, de homens de inteligên-
cias singulares, de homens que honram a sua Pátria, 
de homens sérios, muito diferente do Senado e da 
Câmara Federal. Bem diferente, Nação brasileira. Mas 
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o Lula, mesmo assim, cinicamente, com a cara mais 
cínica e lambida, procura ministro sério de uma Casa 
séria, o membro de um tribunal que honra a Pátria e 
lá, através de uma pressão comprovada... Não adianta 
dizer que isso é fofoca, não adianta tentar agora ame-
nizar a situação. A situação está posta, foi posta pelo 
membro do Supremo Tribunal Federal. Foi posta por 
um ministro sério, que já foi presidente daquela Corte, 
a maior Corte do País, que não escondeu, que falou 
à Nação, que falou à imprensa deste País, que disse 
à imprensa que foi procurado pelo Lula, que condicio-
nou o seu voto a não falar nada na CPI, intimidando 
um membro da maior Corte deste País.

Como podemos chamar isso, Nação brasileira? 
O que podemos dizer disso, Nação brasileira? A que 
situação chegou o nosso País? Em que situação está 
o Brasil? Em que situação está querendo o PT deixar 
este País?

A desmoralização do Legislativo está pronta, 
a Presidenta e o ex-presidente fazem o que querem 
com este Poder, fazem cada um dos seus membros, 
que são submissos a eles, se ajoelharem a seus pés 
e obedecerem a suas ordens.

Contaminaram esta Casa. Poucos são aqueles os 
que trabalham aqui e pensam na sua Pátria. A maioria 
veio para cá para obedecer à ordem da Presidenta ou 
do ex-presidente. A maioria veio para cá para, deste 
Senado, melhorar a sua vida, para se servir da Pá-
tria, Nação. Mas eles não querem servir à Pátria, não 
vieram para servir à Pátria, vieram para se servir da 
Pátria, vieram para trocar favores com a Presidência 
da República.

Agora, chegamos ao cúmulo do cinismo ou a mais 
alta comprovação da ditadura deste Governo, de que 
este Senador sempre falou aqui. Agora, quer o Lula 
dominar a Corte Suprema deste País. Agora quer o 
Lula tomar conta da Corte Suprema deste País. Agora 
quer o Lula, ele próprio, o ditador, fazer o julgamento do 
mensalão. Agora quer o Lula fazer a cabeça de cada 
membro do Supremo para que aqueles patifes e sem-
-vergonha que se vendiam a troco de voto não possam 
ir pagar a sua responsabilidade de traição à Nação.

Quando vi aquela CPI, quando vi o Governo in-
teressado naquela CPI, coisa que eu nunca tinha vis-
to na minha vida aqui, nesta Casa, eu disse à Nação 
brasileira: esta CPI quer encobrir, Brasil, quer encobrir 
o escândalo do mensalão. Esta CPI, Brasil, foi deter-
minada pelo ex-presidente da República para encobrir 
o escândalo do mensalão.

Ontem, Presidente Lula, as coisas começaram 
a ser revertidas contra V. Exª. V. Exª disse que tem 
controle da CPI, que manda na CPI, mas acho que V. 
Exª tem que ter um pouco mais de cuidado, porque 

ontem as coisas começaram a se inverter e podem 
ficar contra V. Exª.

Presidente Lula, não tente mais uma vez desmora-
lizar esta Nação, não tente mais uma vez desmoralizar 
os Poderes nacionais. Não tente, ex-Presidente Lula! 
Este País precisa de moralidade, além das coisas es-
senciais. O governo petista foi o governo que praticou 
mais corrupção na história desta Pátria. Foi o governo 
que implantou o germe da corrupção neste País, coisa 
jamais vista na história desta Pátria.

Este partido veio para esta Pátria para comprar 
Deputados, para comprar Senadores. Este PT veio 
para esta Pátria para corromper Senadores, para cor-
romper Deputados. E agora?

Agora, Nação brasileira; agora, minha Pátria, vem 
ao extremo de querer pressionar a maior Corte deste 
País, a Corte viva, a Corte histórica, a Corte moralista, 
a Corte de credibilidade, que o PT tenta desmoralizar.

O PT tenta fazer com que esta Nação não acre-
dite mais em nenhum Poder. O PT tenta fazer com que 
a corrupção seja generalizada em todos os Poderes. 
O único Poder com moralidade nesta Pátria é a Corte 
Suprema, e o Presidente Lula, Nação brasileira, tenta 
desmoralizar essa Corte Suprema.

Ainda bem que ela se veste de moralidade. Ainda 
bem que ela, em seu seio, tem Ministros de caráter, 
de hombridade, de amor à Pátria, que não se corrom-
pem, que trazem à Pátria o que está acontecendo, que 
comunicam à Pátria o que o Lula fez, como foi o caso 
do Ministro Gilmar Mendes!

Parabéns, Ministro, pela sua postura, pela sua 
dignidade, pelo seu caráter!

Haverá aqui nesta tribuna sempre um brasileiro, 
haverá aqui nesta tribuna sempre um Senador, cha-
mado Mário Couto, para defender V. Exª, para defen-
der esta Corte séria deste País, para defender o povo 
brasileiro, para defender o meu Estado, para defender 
a minha Nação. Haverá aqui nesta tribuna, brasileiros 
e brasileiras, uma voz a alertar – que sempre alertou, 
sem medo, com coragem, com espírito de brasileiro, 
que sabe lutar, que não se afasta do seu objetivo, que 
não se afasta das suas convicções –, a falar à Pátria 
a verdade, com a obrigação de mostrar à Pátria que 
ela está à beira do abismo, empurrada que foi pelo 
Partido dos Trabalhadores.

Ô, partido, para que vieste? Por que foste criado, 
partido? Só fizeste mal à Nação. Implantaste a coisa 
mais ridícula; implantaste, nesta Nação, a coisa mais 
destruidora que pode ter uma nação em seu seio. Im-
plantaste, nesta Nação, o roubo do dinheiro público, 
neste País, neste Brasil, nesta Pátria querida que paga 
tanto imposto.
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Os filhos desta Pátria, que têm salários que não 
duram oito dias nos seus bolsos, ainda têm de pagar 
o imposto mais doloroso do mundo, que chega a 1,5 
trilhão por ano, para esse dinheiro ser roubado por 
essa nação que se estabeleceu no poder chamada 
PT, comandada pelo Lula, que, agora, externa quem 
é o verdadeiro Lula; que, agora, externa a sua convi-
vência com ditadores; que, agora, externa a sua con-
vivência com Fidel Castro; que, agora, externa a sua 
convivência com Hugo Chávez; que, agora, externa 
a sua vontade de implantar a ditadura num País que 
clama por liberdade e democracia.

Ô, PT, por que vieste, PT? Deverias não ter nas-
cido, assim, o Brasil estaria melhor; assim, este País 
estaria melhor; assim, este País não estaria tão des-
moralizado nas suas Casas que significam a demo-
cracia brasileira.

Esta Casa, por exemplo, que significa a demo-
cracia deste País; a Câmara Federal, que significa a 
democracia deste País, vocês, petistas, desmoraliza-
ram essas Casas.

E agora? O Presidente Lula não quer que os seus 
afilhados paguem a culpa de terem roubado a Nação, 
os mensaleiros que o Presidente Lula tenta proteger 
ameaçando a Corte, ameaçando o Supremo, amea-
çando o Ministro Gilmar Mendes.

Agora, depois que ele cometeu um grave erro, 
tanto na democracia quanto na moralidade do País, 
agora, o Lula deve estar dizendo a todos eles: “Eu vou 
salvá-los. Fui eu quem coloquei alguns lá. Aqueles que 
eu não coloquei lá, tipo Gilmar Mendes, eu irei a ele, e 
vou-lhe dizer que, se não votar a favor dos meus afilha-
dos, daqueles que roubaram a Pátria, dos mensaleiros, 
eu vou dizer a ele que vou mandar chamá-lo na CPI”.

Ameaçou! Ameaçou um membro do Supremo!
Aonde chegamos, Pátria amada? O que temos 

de fazer, Pátria amada? Em que mão caímos, Pátria 
amada? Onde está a democracia desta Pátria?

A Pátria, a Pátria, Brasil, a Pátria, brasileiro, bra-
sileira, passa uma fase difícil. A Pátria corre o risco...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
me deixe mudo.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Um minuto para concluir, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou 
concluir, Presidente. Se V. Exª tiver um minuto de pa-
ciência, eu concluo.

A Pátria corre o risco na sua democracia, Bra-
sil. O Presidente Lula e a Presidente Dilma deveriam 
pensar nos nossos filhos, deveriam pensar na família 
brasileira, deveriam pensar no futuro da Pátria.

Lula, tu não podes desmoralizar mais do que já 
desmoralizaste esta Pátria. Para, Lula! Sossega no 
teu lugar. Não tenta desmoralizar ministro do Supremo 
Tribunal Federal, a única Casa em que o Brasil ainda 
confia. A única! A única que ainda não foi corrompida 
tu queres corromper, Lula? A única, Lula! A única que 
salva esta Pátria tu queres desmoralizar! Tu só não a 
desmoralizaste, Lula, porque tu foste falar com um ho-
mem sério e digno, com um homem que ama a Pátria. 
Se fosse outro igual a muitos que tu corrompeste, Lula, 
a Pátria, neste momento, iria cair num grande abismo: 
o abismo da imoralidade.

Muito obrigado, meu Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a 

Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Mário Couto. Esta Presi-
dência é sempre benevolente com V. Exª quando diz 
respeito ao tempo.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência comunica ao Plenário que a Ses-
são Especial destinada a comemorar o Centenário de 
Nascimento de Janary Nunes, pioneiro e primeiro Go-
vernador do Amapá, foi transformada em uma sessão 
do Congresso Nacional. Realizar-se-á em 4 de junho 
de 2012, segunda-feira, às 10 horas.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
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(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 627, de 
2012, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, sobre a Sugestão nº 21, de 2011, que 
encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 15, 
de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem Bra-
sileiro, concluindo pelo seu acatamento nos seguintes 
termos: Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2012,
que altera a Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
para dispor sobre a obrigatoriedade da realização de 
ciclos de debates sobre a realidade social e política 
no ensino médio.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, inciso 
I, do Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – No mesmo sentido, foi lido anteriormente o Pa-
recer nº 628, de 2012, da Comissão de Direitos Huma-
nos, sobre a Sugestão nº 23, de 2011, que encaminha 
o Projeto do Senado Jovem nº 184, de 2012, que al-
tera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, inciso 
I, do Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte para exame do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Também no mesmo sentido, o Parecer nº 629, 
de 2012, da Comissão de Direitos Humanos, sobre a 
Sugestão nº 25, de 2011, que encaminha o Projeto 
de Lei do Senado Jovem nº 20, pelo seu acatamento, 
nos seguintes termos: Projeto de Lei do Senado nº 
185, de 2012, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, para assegurar a presença de professores 
devidamente qualificados nas redes públicas de ensino.

Nos termos do dispositivo do Regimento Interno 
já referenciado, vai à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, para exame do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Foi lido anteriormente também o Parecer nº 
630, de 2012, da Comissão de Direitos Humanos, sobre 
a Sugestão nº 5, de 2011, proveniente do Programa 
Senado Jovem, concluindo pelo seu acatamento, nos 
termos da Proposta de Emenda à Constituição nº 
26, de 2012, que altera os arts. 34, 144 e 167 da Cons-
tituição Federal, para assegurar os recursos mínimos 
nas ações e serviços de segurança pública e dispor 
sobre a instituição de programa de valorização e capa-
citação dos servidores policiais de segurança pública. 

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, inciso 
I, do Regimento Interno desta Casa, a matéria vai à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
exame do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Continuando a lista dos oradores... Antes, Se-
nador Paulo Davim, eu queria fazer uma referência ao 
Prefeito de Godoy Moreira, Sr. Primis, e ao Prefeito de 
Arapuã, Sr. Deodato Matias, ambos do meu Estado. 
Arapuã é minha terra natal, minha cidade natal.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, como 
orador inscrito, pelo prazo regimental.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, comemora-
mos, no último dia 28 de maio, o Dia Internacional de 
Ação pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Re-
dução da Morte Materna. A primeira data foi instituída 
por ocasião do IV Encontro Internacional da Mulher e 
Saúde, na Holanda, em 1984. Posteriormente, essa 
data foi referendada como o dia de luta contra a mor-
talidade materna, no V Encontro Internacional Mulher 
e Saúde, realizado na Costa Rica, em 1987, por pro-
posição da Rede Mundial de Mulheres pelos Direitos 
Reprodutivos. Já o Dia Nacional de Redução da Morte 
Materna foi instituído oficialmente, no Brasil, em 1994, 
por meio da Portaria nº 663, do Ministério da Saúde. 
Contudo, já em 1988, a Rede Mundial de Mulheres 
pelos Direitos Reprodutivos e a Rede de Saúde das 
Mulheres Latino-Americanas e do Caribe iniciavam, 
nessa mesma data, a campanha de prevenção da 
mortalidade materna.

Trata-se de uma mobilização importantíssima para 
a solução de um problema terrível, cujos números, no 
mundo, ainda são muito elevados. A cada minuto, uma 
mulher morre, em algum lugar do Planeta, em razão 
do trabalho de parto ou de complicações da gravidez.

Segundo dados da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), em 2008, a razão de mortalidade materna 
variou de 3 a 12 por 100 mil crianças nascidas na Ir-
landa e no Reino Unido a 1,2 mil por 100 mil nascidos 
no Afeganistão e no Chade. Nas Américas, esse nú-
mero foi de 12 por 100 mil no Canadá a 300 por 100 
mil no Haiti.

No Brasil, tem havido avanços relevantes, embora 
tenhamos muito a fazer, no sentido de reduzir o número 
de mortes maternas no País. Apesar de os números 
definitivos para 2011 ainda não serem conhecidos, 
o cálculo para o primeiro trimestre do ano aponta a 
diminuição de 19% no número de mortes maternas, 
uma queda de 870 para 705 casos conhecidos, em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, 
o Governo Federal já prevê para o ano de 2011, logo 
que conclua o trabalho dos números, a maior queda 
de mortalidade materna dos últimos dez anos.

De 1990 a 2010, a taxa de mortalidade materna 
no Brasil caiu de 141 para 68 mulheres para cada 100 
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mil crianças nascidas. Essa queda ocorreu com mais 
intensidade até o início dos anos 2000. De lá para cá, 
o ritmo se tornou mais lento, o que, segundo o Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, se deve à ampliação do 
acesso ao pré-natal. Atualmente, no Brasil, 98% dos 
partos são feitos em hospitais, 89% dos quais por mé-
dicos. Segundo o Ministro, o pré-natal precisa ser me-
lhorado tanto quanto a assistência ao parto para que 
a queda dos números se mantenha contínua.

O objetivo é alcançar a Meta do Milênio das Na-
ções Unidas, fixada em 35 mortes para cada 100 mil 
nascidos até o ano de 2015. Para o Ministro Padilha, 
o desafio é viável, mas outros especialistas no tema 
acham improvável que o País consiga cumprir esse 
compromisso. Eu, particularmente, acho factível que, 
com as medidas que o Governo Federal está tomando, 
com a implantação da Rede Cegonha, com o incremen-
to dos exames de pré-natal, com o acompanhamento 
de pré-natal e com o acesso facilitado ao parto, chega-
remos a 2015 atingindo a Meta do Milênio das Nações 
Unidas de 35 mortes para cada 100 mil nascidos vivos.

A principal causa de morte materna entre nós é a 
hipertensão arterial, que ainda responde por 13,8 casos 
em cada 100 mil nascidos, apesar da queda de 66% 
ocorrida nos últimos dez anos. As regiões Nordeste e 
Sudeste concentram o maior número de casos. Das 
1.617 mortes notificadas em 2010, 1.106 ocorreram 
nessas duas regiões. Na região Norte, foram registra-
das 193 mortes; no Sul, 184; e, no Centro-Oeste, 131.

A história das ações em favor da redução da mor-
talidade materna no Brasil tem algumas etapas que, 
por sua relevância, merecem ser registradas.

Em 1983, foi elaborado pelo Ministério da Saúde 
o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. 
Esse documento incorporou, pela primeira vez, o ideá-
rio feminista na atenção à saúde da mulher brasileira, 
o que fez com que as ações prioritárias fossem defini-
das a partir das necessidades da população feminina.

Em maio de 2004, foi lançada pelo Ministério da 
Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saú-
de da Mulher, o que ampliou a assistência à mulher e 
ajudou a reduzir a mortalidade materna. Mais tarde, já 
no Governo da Presidenta Dilma Rousseff, foi lançado, 
em março de 2011, o Programa Rede Cegonha, que 
oferece a realização de consultas nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), com a realização de exames e com 
acesso aos resultados em tempo oportuno, além de 
apoio às gestantes nos deslocamentos para as consul-
tas do pré-natal e para o local de realização do parto.

De acordo com os dados oficiais, graças ao Pro-
grama, foram realizadas, em um ano, vinte milhões de 
consultas para o pré-natal, um crescimento de 136% 
sobre os oito milhões de consultas realizadas no ano 

de 2003. Contudo, se os números impressionam, vários 
grupos feministas criticam o Programa, por considerar 
que ele deixou de ser um programa de atenção inte-
gral à saúde da mulher, para se transformar em um 
programa de concepção materno-infantil.

Por extensão, a Medida Provisória nº 557, que 
cria o sistema de monitoramento universal das gestan-
tes para prevenção da mortalidade materna e garante 
ajuda financeira às gestantes para o acesso ao pré-
-natal e ao local do parto, no escopo da Rede Cego-
nha, também tem sofrido críticas. De qualquer modo, 
é preciso que se chegue a soluções concretas para a 
redução da mortalidade materna entre nós.

Nessa luta, o objetivo que não deve ser nunca es-
quecido é o da efetividade na redução da mortalidade 
materna. Não é admissível que mulheres desprovidas 
de recursos materiais, em situação de desespero, te-
nham de continuar arriscando suas vidas em abortos 
temerários, realizados em condições precárias. Muito 
menos aceitável ainda é que ocorra risco de morte em 
um dos momentos mais sublimes de suas vidas, aque-
le de trazer ao mundo novos seres humanos, seja por 
falta de um acompanhamento pré-natal, seja por um 
parto mal conduzido.

É preciso muito mais do que atingir a Meta do 
Milênio. É preciso reduzir a mortalidade materna no 
Brasil àqueles mínimos casos que constituem fatali-
dades incontornáveis. Precisamos proteger as mães 
brasileiras com o mesmo carinho e o mesmo amor 
com que elas protegem seus filhos.

Faço um comentário a respeito da Rede Cegonha.
A Rede Cegonha, definitivamente, concretamen-

te, tem trazido resultados alvissareiros no combate à 
mortalidade materna no Brasil. Infelizmente, porém, a 
mortalidade materna continua ainda elevada no Nordes-
te. Os últimos resultados preliminares apontam queda 
na mortalidade materna no Brasil. Entretanto, no meu 
Estado, o Rio Grande do Norte, a mortalidade materna 
não caiu, mas, ao contrário, aumentou, o que exige um 
olhar diferenciado das autoridades sanitárias do Rio 
Grande do Norte e uma atenção maior para esse in-
dicador. Isso exige ainda que se busquem os porquês, 
que se encontrem as causas que estão fazendo com 
que os números referentes à mortalidade materna não 
tenham reduzido no nosso Estado, a exemplo do que 
ocorreu em outros Estados da Federação.

Portanto, quero, mais uma vez, ressaltar a inicia-
tiva do Governo Federal, do Ministério da Saúde, do 
Ministro Padilha, que se tem empenhado diuturnamente 
no combate à mortalidade materna no Brasil, auferindo 
números que, como falei há pouco, impressionam. Es-
ses números nos estimulam a continuar perseguindo 
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a Meta do Milênio estabelecida pela Organização das 
Nações Unidas.

Era o que eu tinha a falar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Eu só queria aproveitar...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Senador Ivo Cassol, só um minuto por favor. 
Só para registrar que temos hoje, na tribuna, 

visitantes do Programa Estágio-Visita de Curta Dura-
ção, da Câmara dos Deputados. São convidados de 
todo o País. 

Sejam bem-vindos ao Congresso Nacional, ao 
Senado Federal. Boa tarde a todos!

Pela ordem, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente. 
Infelizmente, mais uma vez, nós assistimos, em 

nível nacional, à precariedade do sistema rodoviário 
em nosso País. Acabo de receber uma ligação de uma 
amiga lá do Mamoré; mora em Mirante, mas está em 
Nova Mamoré, Guajará-Mirim, onde infelizmente a BR-
425 mais uma vez se encontra interditada.

Infelizmente, não resta outro caminho para a 
população a não ser interditar, fazer paralisação para 
chamar a atenção das autoridades federais. 

O Dnit tem que urgentemente tirar o pé do chão e 
definir. Nós não podemos concordar com uma empre-
sa de mala, uma empresa de picareta, uma empresa 
que pensa que compra todo o mundo, a exemplo da 
Delta, que é a empresa que pegou aquela obra em 
Guajará-Mirim, a preço baixo, infelizmente prejudican-
do o nosso Estado. Hoje, estamos com aquela rodovia 
mal acabada, interditada e a população reclamando. 

Sem contar também os compromissos que o Go-
vernador do Estado de Rondônia fez com o povo do 
Estado de Rondônia, de Guajará-Mirim e de Nova Ma-
moré para a construção de um hospital. Criou-se uma 
expectativa e hoje o pessoal está tendo dificuldade até 
para se consultar em Guarajá-Mirim ou Nova Mamoré, 
sem contar que o Hospital de Base, o João Paulo II e 
o Hospital de Cacoal, infelizmente, vivem capengas. 

Portanto, conclamo as autoridades que assumi-
ram esse compromisso, tanto o Ministro dos Trans-
portes como o Diretor do Dnit, para solucionarem as 
obras da BR-425 urgentemente, com a recuperação 
daquela rodovia. Ao mesmo tempo, conclamo os ou-

tros que assumiram compromisso com aquela região 
que faz fronteira com o País vizinho, a Bolívia, isto é, 
Guayará-Mirim, para que não a tratem da maneira 
como está sendo tratada hoje por nossas autoridades, 
porque, infelizmente, isso prejudica o desenvolvimento 
do nosso Estado.

Obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Antes de convidar a Senadora Lídice da Mata, 
a próxima a falar como Líder, pelo PSB, a Presidência 
designa o Deputado Dr. Aluizio como membro suplen-
te para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória 568, de 2012, em vaga 
pertencente ao Bloco/PV – PPS, na Câmara dos De-
putados, conforme Ofício nº 107, de 2012, da Lide-
rança do Bloco.

É o seguinte o Ofício:

Of./LID/nº 107/2012
Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Dr. Aluí-

zio – PV/RJ para integrar, como suplente, a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 568/12, que 
“Dispõe sobre servidores do Instituto Nacional de Me-
teorologia da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira, da Agência Brasileira de Inteligência, da 
Comissão de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro 
Chagas, do Centro Nacional de Primatas, da Fundação 
Oswaldo Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Instituto Nacional do Seguro Social, da 
Superintendência de Seguros Privados, do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, da 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento para a Educação, do Departamen-
to Nacional de Obras Contra as Secas, do Serviço 
Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Turismo, 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do 
ex-Território de Fernando de Noronha e do Ministério 
da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de Médico 
do Poder Executivo, de cargos de Especialista em In-
fraestrutura Sênior, de cargos de Agente de Combate 
às Endemias e de cargos das carreiras de Magistério 
Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
de Analista de Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, 
de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento de Políticas 
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Sociais e de Finanças e Controle, sobre as gratificações 
e adicionais que menciona, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa também o Deputado 
Mauro Nazif como membro titular, em substituição ao 
Deputado Domingos Neto, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória 568, de 2012, conforme Ofício 82, de 2012, da 
Liderança do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF.B/082/12
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado MAURO NAZIF (PSB-RO), como titular, da 
Medida Provisória nº 568, de 2012, que “Dispõe sobre 
servidores do Instituto Nacional de Meteorologia, da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, 
da Agência Brasileira de Inteligência da Comissão de 
Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, do 
Centro Nacional de Primatas, da Fundação Oswaldo 
Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do 
Instituto Nacional do Seguro Social, da Superintendên-
cia de Seguros Privados, do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia, da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
para a Educação, do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, do Serviço Exterior Brasileiro, do 
Instituto Brasileiro de Turismo, da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, do ex-Território de Fer-
nando de Noronha e do Ministério da Fazenda, sobre 
os ocupantes de cargos de Médico do Poder Execu-
tivo, de cargos de Especialista em Infraestrutura Sê-
nior, de cargos de Agente de Combate às Endemias 
e de cargos das carreiras de Magistério Superior e do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de Analista de 
Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, de Tecnologia 
Militar, de Desenvolvimento de Políticas Sociais e de 
Finanças e Controle, sobre as gratificações e adicio-
nais que  menciona, e dá outras providências”, em 
substituição ao Deputado Domingos Neto (PSB-CE).

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência coloca em votação o Requeri-
mento 499, de 2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, 

que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa no dia 4 de junho de 2012, para participar como 
representante da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, CMA, 
da cerimônia de Premiação dos Campeões da Terra, 
evento promovido pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, como parte das celebrações 
do Dia Mundial do Meio Ambiente – 2012 e do pré-
-evento oficial do Encontro da Rio+20, na cidade do 
Rio de Janeiro, conforme Requerimento nº 52 da CMA, 
aprovado em 29 de maio de 2012. 

Esse é o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Passa-se à votação do Requerimento n° 497, 
de 2012, lido no expediente, do Senador Magno Malta 
e outros Senadores, solicitando a realização de Sessão 
Especial, pelo advento da Lei n° 12.650, de 17/5/2012, 
“Lei Joana Maranhão”, proposta pela CPI da Pedofi-
lia e sancionada pela Srª Presidente da República, a 
realizar-se no dia 11 de junho.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Em votação o presente requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – A Presidência comunica ao Plenário que pro-
cederá à eleição do Senador Eunício Oliveira para o 
cargo de titular do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, conforme indicação da Liderança do PMDB, 
de acordo com a Resolução n° 20, de 1993.

É o seguinte o Ofício da indicação:

OF. GLPMDB Nº 145/2012
Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Eunício Oliveira, 
como membro Titular, no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar.

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Em votação a indicação.

205ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22506 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

As Senhoras e os Senhores Senadores que a 
aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Declaro eleito como membro titular do Conse-

lho de Ética e Decoro Parlamentar o Senador Eunício 
Oliveira.

Uma vez que o Senador Eunício Oliveira foi eleito 
como membro titular do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, S. Exª deixa a suplência e passa à titu-
laridade do referido Colegiado.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Agora convido a Senadora Lídice da Mata para, 
como Líder do PSB nesta Casa, fazer uso da palavra.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero fazer alguns breves registros.

Primeiro, Sr. Presidente, quero comunicar que, 
ontem, no Município de Luís Eduardo Magalhães, no 
oeste baiano, começou a Bahia Farm Show, a maior 
feira de tecnologia agrícola do Norte e do Nordeste. 
Devido aos compromissos no Senado Federal, eu não 
pude estar lá, mas, pela importância do evento, quero 
saudar todos os participantes e desejar-lhes pleno êxito.

Durante a feira, foi assinado convênio no valor de 
R$1 bilhão, que cria novas linhas para financiamento 
da atividade agrícola no cerrado nordestino, das quais 
70% estão em território baiano. O convênio é um pleito 
dos agricultores regionais, representados pela Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes do Estado da Bahia 
(Aiba), que, no segundo semestre do ano passado, 
apresentou ao Governo argumentos para a criação 
de um fundo específico para custeio e investimento 
na atividade agrícola no cerrado nordestino.

Na oportunidade, a convite dos produtores ru-
rais, esteve presente o Ministro da Integração Nacio-
nal, Fernando Bezerra, que visitou o oeste da Bahia, 
conheceu os detalhes e os números da região, que 
visitou diversas fazendas. Participaram da abertura do 
evento, além do Ministro Fernando Bezerra, o Gover-
nador Jaques Wagner e demais signatários do fundo; 
o Presidente da Aiba e da Bahia Farm Show, Walter 
Horita; o Secretário da Agricultura, Eduardo Salles; o 
Secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler; e o 
Secretário do Desenvolvimento Urbano da Bahia, Cí-
cero Monteiro.

Quero, portanto, enviar meu abraço a todos os 
integrantes desse importante evento que acontece no 
nosso Estado anualmente.

Eu queria também, Sr. Presidente, desta tribu-
na, parabenizar a Rádio Tudo FM de Salvador, que 
completou três anos no último dia 25 de maio, cujas 
comemorações foram realizadas no último domingo, 

dia 27 de maio. A Rádio é dirigida por Ricardo Luzbel, 
Fábio Lima, Andrea Mendonça e Felix Mendonça. Entre 
seus colaboradores, estão Almir Santana, Diretor-Geral; 
Daniela Prata; meu querido amigo e grande articulista 
político da Bahia, o jornalista Samuel Celestino; Lenilde 
Pacheco; Beto Fernandes; Casemiro Neto; Uziel Bue-
no; Evilásio Júnior; Marco Antonio, Chefe de Produção; 
Carol Barreto e Fernando Duarte. Quero parabenizar 
todos e dizer da importância, nesses três anos, da exis-
tência da Rádio Tudo FM, democratizando o espaço 
de comunicação do nosso Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de pedir o apoio de V. Exªs ao projeto de lei que apre-
sentei a esta Casa, juntamente com o Senador Antonio 
Valadares, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 143, 
de 2012, com o objetivo de alterar a Lei nº 6.088, de 
1974, e incluir o rio Vaza-Barris na área de atuação 
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Originalmente, apenas o vale do rio São Francis-
co era objeto de atenção da empresa. Mas o sucesso 
dos seus empreendimentos motivou a expansão do 
território de suas responsabilidades. Assim, as áreas 
de atuação foram ampliadas para os Estados do Piauí 
e do Ceará, estendendo-se para o vale do rio Parnaí-
ba, nos anos 2000 e 2009, e para o Maranhão, no vale 
dos rios Itapecuru e Mearim, em 2010.

Assim, sendo aprovada a proposta, a Codevasf, 
que hoje tem como finalidade o aproveitamento para 
fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais dos 
recursos de água e solo dos vales do São Francisco, 
do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim, terá incluído 
o vale do rio Vaza-Barris. Isso ampliará sua atuação 
para o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias 
e a implantação de distritos agroindustriais e agrope-
cuários no Nordeste brasileiro.

A bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris, localizada 
na região nordeste da Bahia, faz limites com a bacia 
do rio São Francisco, ao norte e oeste, e com a bacia 
do rio Itapecuru, ao sul. Em Sergipe, o rio divide os 
Municípios de Simão Dias e de Pinhão, atravessa o 
Estado e deságua no oceano Atlântico, formando um 
amplo estuário próximo ao povoado Mosqueiro e sepa-
rando os Municípios de Aracaju e Itaporanga D’Ajuda.

A iniciativa irá beneficiar mais de um milhão de 
pessoas nos dois Estados, já que o rio Vaza-Barris 
nasce no Município baiano de Uauá, com extensão 
total de 450 quilômetros, dos quais 152 quilômetros 
encontram-se no Estado de Sergipe. A área total da 
bacia hidrográfica é de 17 mil quilômetros quadrados, 
com maior parte em território baiano. Cerca de 150 mil 
sergipanos vivem em 14 Municípios, de um total de 75 
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do Estado, inseridos, total ou parcialmente, na bacia 
hidrográfica do rio Vaza-Barris.

Na Bahia, são 300 mil habitantes, em 12 loca-
lidades, vizinhas a essa bacia hidrográfica: Adustina, 
Antas, Canudos, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, 
Jeremoabo, Monte Santo, Novo Triunfo, Paripiranga, 
Pedro Alexandre, Sítio do Quinto e Uauá.

Em termos relativos ao total de 417 Municípios 
baianos, o vale Vaza-Barris corresponde a menos de 
3% das cidades. No entanto, a região nordeste da Bahia 
foi palco da Revolta de Canudos, um fato histórico de 
importância nacional e internacional que se desenvol-
veu em Municípios como Uauá, Monte Santo, Euclides 
da Cunha, Canudos e Jeremoabo.

Além do aspecto histórico, o vale Vaza-Barris 
ocupa grande parte da região nordeste da Bahia, justa-
mente a área semi-árida do País, onde são registrados 
os mais baixos índices de pluviometria anual e onde 
é mais elevada a incerteza climática. Como resulta-
do, no nordeste baiano, verifica-se intensa escassez 
crônica de água, tanto para o abastecimento humano 
das comunidades como para as atividades produtivas, 
rurais e urbanas.

Desde sua criação, em 1974, a Codevasf tem 
se destacado como uma das empresas públicas que 
mais contribuem para o desenvolvimento das regiões 
onde atua. Ao incentivar o aproveitamento dos recur-
sos hídricos e do solo do vale do rio São Francisco e, 
mais recentemente, do rio Parnaíba, tem induzido à 
modificação da paisagem dessas regiões.

Por tudo isso, Sr. Presidente, trouxemos essa 
proposição para a avaliação das Srªs Senadoras e 
dos Srs. Senadores, por compreendermos que isso 
vai contribuir enormemente para o desenvolvimento 
da região Nordeste.

Caro Senador Wellington, o desempenho e o 
desenvolvimento da Codevasf fazem com que outras 
regiões já se mobilizem no sentido de reivindicarem a 
sua inclusão no âmbito de atuação da Codevasf.

Na Bahia, no Município de Itaberaba, no dia 25 de 
maio, aconteceu um debate do qual não pude participar, 
mas minha assessoria esteve presente. Esse Municí-
pio fica justamente no início da Chapada Diamantina. 
Houve a mobilização de prefeitos, de vereadores, de 
cidadãos, para discutir a situação da bacia do Para-
guaçu, talvez a mais importante bacia da Bahia. O rio 
Paraguaçu nasce na Bahia, abastece 40% do nosso 
Estado, inclusive a nossa capital, e passa pela minha 
querida e bela cidade de Cachoeira, onde nasci.

Portanto, o rio Paraguaçu tem uma importância 
imensa para o abastecimento da Bahia. Preocupa-nos 
muito a situação em que o rio se encontra, principal-
mente no momento em que convivemos com essa 

seca que atinge todo o semi-árido, inclusive a nossa 
querida Chapada Diamantina.

Portanto, essa é uma reivindicação desses seg-
mentos, e gostaríamos que ela fosse debatida no Se-
nado Federal, tanto pelas comissões técnicas, que 
poderão ser ouvidas para opinar a respeito dessa 
matéria, como, principalmente, pela honrada e desta-
cada bancada do Nordeste brasileiro, que justamente 
busca aqui discutir a necessidade de construirmos 
um desenvolvimento mais igualitário entre as regiões 
do nosso País.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Concedo um aparte ao Senador Wellington.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu lhe 
agradeço. Eu queria apenas parabenizar V. Exª pela 
forma brilhante com que traz um tema importante para 
nossa região. Temos uma autarquia que se destaca, 
dentre tantas outras, exatamente pela capacidade de 
dar respostas àquilo de que o povo mais precisa. É 
assim hoje na bacia do rio São Francisco e na bacia 
do rio Parnaíba. Destaco ainda um ponto fundamen-
tal: é preciso cuidar desde as pequenas coisas, como 
os sistemas de água, os atendimentos. E, como V. Exª 
destacou, o Brasil não tinha a expertise em termos de 
recuperação dos rios, de proteção dos rios, o que exige 
um programa de revitalização das bacias, um traba-
lho com produção de mudas de plantas nativas, para 
poder recuperar as matas ciliares às margens desses 
rios e, ao mesmo tempo, trabalhar as condições de 
desobstrução do rio, para viabilizar navegabilidade, 
irrigação, turismo, enfim, tudo aquilo que é fundamen-
tal. Ontem, estive lá com o Saulo, nosso Presidente da 
Codevasf, baiano...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Elmo.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Descul-

pe-me! O nome dele é Elmo. Ontem, tivemos oportuni-
dade de debater exatamente o trabalho feito no nosso 
Estado e no Brasil. Como cobrei do Ministro Fernando 
Bezerra, acho que, juntos, especialmente por essa si-
tuação de irregularidade de chuvas, podemos cobrar 
o Programa Nacional de Irrigação, do qual a Codevasf 
é a grande executora. Era isso que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sem 
dúvida. Eu é que lhe agradeço o aparte.

Quero ressaltar que, em tempos em que se de-
bate tanto o Estado brasileiro, em que se critica tanto 
a ação do Estado – muitos o criticam –, vemos, com 
alegria, que as populações das regiões se mobilizam 
para buscar o apoio e a inclusão na Codevasf, com o 
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reconhecimento, portanto, da atuação diligente e efi-
caz da Codevasf na nossa região.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Convido, como orador inscrito, o Senador Edu-

ardo Braga. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes.
Não havendo mais oradores inscritos...
Agora, passo, Senador Suplicy, àqueles Senado-

res do art. 17 e, como primeiro, o Senador Paulo Paim. 
Na sequência, voltamos à repescagem dos oradores 
inscritos.

Então, Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra 
pelo tempo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza; Se-
nador Eurípedes, sempre Senador; Senador Suplicy, 
vou fazer dois registros e acredito que não vou usar 
os vinte minutos.

O primeiro, Sr. Presidente, se refere à seca que 
atinge o Nordeste, mas que também está atingindo os 
três Estados do Sul, uma situação que tem deixado 
a todos nós incomodados, preocupados com o envol-
vimento que a seca e seus prejuízos vêm trazendo a 
milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, os dados que eu tenho aqui são de 
quase dois milhões de pessoas que estão tendo inúme-
ros prejuízos devido à seca. No Rio Grande do Sul, os 
números que eu recebi hoje de manhã são preocupan-
tes. Já contamos com 390 Municípios em situação de 
emergência devido à seca. A safra 2011/2012, Sena-
dor Eurípedes, já totalizou a redução de sete milhões 
de toneladas de grãos comparadas à safra anterior.

O Governador do meu Estado, Tarso Genro, lan-
çou, mediante os fatos, uma bolsa auxílio para aten-
dimento das famílias de baixa renda que estão sendo 
atingidas, principalmente a agricultura familiar. Há seis 
meses não chove em determinadas regiões do meu 
Estado, comprometendo, assim, o atendimento básico 
de água, não só as lavouras, mas também os animais 
e a própria população. 

O Governo gaúcho pretende liberar um montante 
de R$45 milhões para atendimento dessa bolsa auxílio. 
São medidas importantes, que não atendem a toda a 
demanda, mas ajudam, visto que a seca já afetou as 
culturas de verão e, agora, comprometem as culturas 
de inverno.

Mas, Sr. Presidente, não somente o Rio Grande do 
Sul está sofrendo com a estiagem pois que ela avançou 
para o Estado de V. Exª, Santa Catarina, Paraná. Hoje, 
pela manhã, eu tive a satisfação – gostaria de tê-los 

recebido com outra pauta – de receber representantes 
de diversas entidades, prefeitos e representantes tam-
bém da agricultura familiar. Estiveram comigo aqui no 
espaço do Senado os representantes dos Municípios 
de Três de Maio, Santo Cristo, Guarani das Missões, 
Erval Seco, Bom Jesus, Marau, Dois Lajeados, Igreji-
nha, Santa Rosa, Quinze de Novembro e Cachoeira.

Eles vieram pedir apoio para que seja aprovada 
a Medida Provisória nº 565, de 2012, mas que seja 
incluída, por exemplo, a Emenda nº 14, do Senador 
Paulo Bauer, porque, segundo eles, com a inclusão 
dessa emenda, estará garantido o montante de R$ 
5 bilhões em linha de crédito do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social, o nosso BNDES. As empre-
sas e produtores rurais, atingidos pela seca nos três 
Estados do Sul, poderão, então, usufruir dessa linha 
especial de crédito.

A já conhecida MP da Seca trata somente das 
medidas de combate às consequências da longa es-
tiagem que várias regiões do Nordeste atravessaram 
desde julho de 2011, continuando algumas até hoje. Eu 
quero dizer que a Fetag e demais entidades de agri-
cultores gaúchos e gaúchas pleiteiam ainda uma linha 
de crédito emergencial no valor de 10 mil, com bônus 
de inadimplência de 50%, voltado para o investimento 
em infraestrutura, irrigação e armazenamento de água. 
O bônus de inadimplência de 50% para pagamento 
de custeio pecuário vincendo em 2012, visto que não 
possui amparo do Proagro ou Seguro Agrícola. 

Por fim, eles também solicitam a prorrogação do 
pagamento da parcela de R$500,00 do crédito emer-
gencial que vence neste ano para o final do contrato. 
Vemos que os números são pequenos: R$500,00.

Atendendo ao pedido dos representantes das 
entidades, Prefeitos e da agricultura familiar, em seu 
conjunto, porque ali estavam todos eles, estive hoje 
conversando com o relator da MP da Seca, Senador 
Walter Pinheiro. Conversamos longamente sobre essa 
demanda da região Sul. Ele me disse que é sua inten-
ção contemplar a demanda em seu relatório, atendendo 
assim a essa solicitação que me foi enfatizada pelos 
postulantes, principalmente sobre a questão do bônus.

Quero aqui, mais uma vez, agradecer ao Líder 
do PT e Relator da MP da Seca, Senador Walter Pi-
nheiro, pela sensibilidade de uma visão nacional em 
defesa dos brasileiros que estão sofrendo com a seca. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
fazer um apelo a todos os Senadores e Senadoras no 
sentido de que possamos aprovar rapidamente essa 
MP, haja vista a insustentável situação das milhares 
famílias de agricultores brasileiros que foram atingi-
dos pela seca.
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Sr. Presidente, além desse registro, farei outro 
bem mais rápido. Fui convidado para estar, ontem à 
noite, na posse da nova diretoria da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Indústria, a CNTI. Acertei 
a minha ida, fui até lá, mas tive de sair rapidamente 
devido a um telefonema que recebi, para resolver uma 
questão de doença familiar. Por isso não avisei, hoje 
pela manhã, ao Presidente Calixto, que não ia ficar 
no evento. 

Mas faço questão de registrar que ontem, 29 de 
maio, aconteceu a cerimônia de posse da diretoria da 
Confederação dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) 
para o período 2012/2016. O Calixto é também o Pre-
sidente da Nova Central. José Calixto Ramos foi recon-
duzido ao cargo de Presidente da CNTI, Confederação 
filiada à Nova Central e integrante do Fórum Sindical 
dos Trabalhadores, que reúne quatro centrais sindicais 
e dezoito confederações. 

A CNTI foi fundada em 19 de julho de 1946 e re-
conhecida pelo Decreto nº 21.978, de 25 de outubro 
daquele mesmo ano. Completou, assim, em 1996, 50 
anos de existência, marcada pela permanente luta em 
busca de melhores condições de vida e de trabalho no 
setor da indústria brasileira. Até outubro de 1988, co-
ordenou todo o plano de enquadramento sindical dos 
trabalhadores na indústria, que abrangia cerca de 13 
milhões de trabalhadores. A CNTI, hoje, data atual, é 
a maior confederação de trabalhadores, agrupando 60 
federações e aproximadamente 1.174 sindicatos, com 
cerca de 10 milhões de trabalhadores. 

Meus cumprimentos ao Presidente reeleito, José 
Calixto Ramos, sempre presente na luta dos trabalha-
dores, dos aposentados e pensionistas. Calixto, com 
sua liderança, sempre esteve, aqui no Congresso 
Nacional ou fora dele, na linha de frente das batalhas 
que resultaram em vitórias e conquistas para toda a 
nossa gente. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero fazer esse 
registro numa homenagem à Nova Central Sindical 
e ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, ao qual esta 
Confederação pertence, e dizer que tenho por essa 
Central e por essa Confederação e pelas Federações 
um carinho muito grande, porque, como sou de origem 
da área metalúrgica, fui, lá no passado, dirigente da 
Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, fui 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, 
eleito e reeleito, e fui também dirigente da CNTI, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. 

Vida longa às organizações sindicais! Tenho cer-
teza de que elas continuarão defendendo os interesses 
dos trabalhadores, dialogando, construindo e apontando 
novos caminhos para que a negociação, o diálogo e o 
entendimento consigam contribuir para a desconcen-

tração de renda. Caminhamos, então, para a distribui-
ção de renda para garantir que o Brasil não continue 
– como infelizmente ainda hoje está – entre os países 
que ainda mantêm a maior concentração de renda do 
mundo. Avançamos bastante, distribuímos mais renda, 
mas, como eu sempre digo, fizemos muito, mas temos 
que fazer muito, muito mais.

Agradeço a V. Exª, Presidente. E, como eu disse, 
não iria usar os 20 minutos.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. 
Consulto a V. Exª se poderia assumir esta Pre-

sidência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 

microfone.) – Vindo do senhor é uma ordem, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Imagina.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pela ordem o Senador Eduardo Amorim.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
aqui de expressar e de declarar que alguns minutos 
atrás, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, foi 
criada a Frente Parlamentar em defesa do jornalismo, 
dos jornalistas brasileiros, e foi dado o pontapé inicial 
num projeto do Deputado, amigo e irmão André Moura, 
que valoriza a profissão de jornalismo no nosso País, 
criando o Piso Nacional dos Jornalistas.

Mas quero, Presidente, registrar a presença de 
uma grande pessoa, uma verdadeira guerreira, a Pre-
sidente do Sindicato dos Jornalistas do meu Estado, 
Sergipe, a jornalista Caroline Santos, que está ali nos 
assistindo, nos visitando. Ela é uma guerreira, jorna-
lista, assessora de comunicação do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação do nosso Estado e, neste 
momento, mais do que nunca, tem trabalhado muito, 
porque lá os nossos professores estão em greve. Al-
guns deles estão passando até por privações; alguns 
estão enfrentando até greve de fome, apelando para 
que o Governador do Estado de Sergipe entenda, va-
lorize e dê realmente aos professores aquilo que eles 
merecem, que é o reajuste, o piso nacional como bem 
tem definido.

Feliz é a nação que sabe, que compreende, que 
tem a sensibilidade de que investir em educação não é 
despesa; é investimento. Só chegaremos ao desenvolvi-
mento sustentável, ao desenvolvimento com qualidade 
se verdadeiramente investirmos em educação, como 
proferimos esta semana. Pelos nossos dados, a edu-
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cação do País não está boa. Com certeza, se não está 
boa, é porque necessita de mais investimento, neces-
sita valorizar os nossos profissionais verdadeiramente.

Aqui quero declarar todo o meu apoio ao projeto 
de lei proposto pelo amigo e Líder do PSC, o Depu-
tado Federal André Moura, que fixa o piso nacional 
dos jornalistas.

Considero este projeto importante e pertinente, 
uma vez que, unido à retomada do diploma universitá-
rio – está tramitando aqui para ser votada a PEC nº 33, 
de 2009 –, com certeza, para o exercício da profissão 
de jornalista, é imperativa a criação de um piso sala-
rial que contemple a todos os profissionais em todos 
os Estados da Federação e no Distrito Federal, além 
de contrato coletivo de trabalho.

Hoje, temos em nosso País, Sr. Presidente, gran-
des variações em relação ao piso salarial dos jornalis-
tas. Segundo a Fenaj, Estados como Amapá, Amazo-
nas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco e os Municípios de Juiz de Fora e Rio de 
Janeiro não têm definidos os salários-base para a ca-
tegoria. As divergências de valores podem ser notadas 
nas diferentes localidades do País, inclusive dentro do 
meu Estado de Sergipe.

Sabemos que essa é uma reivindicação histórica 
da Fenaj, a Federação Nacional dos Jornalistas, e é 
justo que o direito dessa categoria seja reconhecido e 
legalizado. Os jornalistas, através dos veículos de co-
municação, prestam relevantes e indiscutíveis serviços 
às comunidades, à Nação e ao mundo, cada vez mais 
globalizado, onde a velocidade da informação é cada 
vez maior e a cada dia surge uma nova tecnologia. 

Realmente, Sr. Presidente, “o jornalismo é como 
se fosse um fio condutor que liga as pessoas ao mundo”.

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Amorim. Parabéns 
pelo seu pronunciamento em relação à caminhada 
bonita, mas dura. Nesses dias, inclusive, fizemos uma 
audiência pública para combater a violência contra os 
jornalistas.

Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 

– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Passamos, de imediato, a palavra ao Líder do 

PRB, Senador Eduardo Lopes. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Cumprimento todos que nos acompanham agora, 
seja pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Internet, 
e os que estão aqui presentes.

Quero, hoje, fazer um alerta para a necessida-
de de reforma do pacto federativo e para a adoção de 
novos critérios de distribuição dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados.

Nesses dois meses em que aqui estou, exercen-
do o mandato, um dos temas que mais tenho ouvido 
nos discursos e nas discussões dos Senadores e das 
Senadoras é o da necessidade de se rever o pacto 
federativo, de forma a restabelecer o seu equilíbrio. 

Por decisão do Presidente José Sarney, foi cria-
da, no âmbito do Senado Federal, uma comissão de 
notáveis para propor sugestões de mudança no ajuste 
federativo. O grupo já trabalha com quatro temas prio-
ritários, que são: mudança dos critérios de distribuição 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE), também a questão dos royalties do petróleo, 
as regras de cobrança e apropriação do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias (ICMS) e também a 
mudança do indexador de correção das dívidas dos 
Estados junto à União.

Essa decisão da Presidência decorre da cons-
tatação de que a forma como as relações federativas 
ocorrem atualmente, no Brasil, não corresponde mais 
à realidade política e administrativa do País, a começar 
pelo fato de que não há uma definição clara da corre-
lação de competências, do grau de autonomia e dos 
mecanismos e instrumentos de cooperação entre os 
Estados federados. Além disso, o desequilíbrio fede-
rativo se manifesta, principalmente, em consequência 
da insatisfatória alocação dos recursos financeiros no 
setor público.

O Brasil é, provavelmente, a única Federação que 
coloca os Municípios na condição de entes federados. 
No entanto, esse nosso federalismo diferenciado não 
contempla a municipalização na sua plenitude. Na 
prática, os Municípios são responsáveis diretos pelo 
atendimento às demandas da população. Os Estados 
também têm situação parecida a essa.

Então, é preciso que esta Casa atente para esse 
fato, para a necessidade de se fortalecerem os Pode-
res regional e local. Estados e Municípios devem ser 
colocados, efetivamente, na condição de principais 
agentes do desenvolvimento social.

Com efeito, em vez de um federalismo equili-
brado, cooperativista e duradouro, prevalece hoje um 
modelo competitivo e bastante conflituoso, tanto no 
sentido vertical, abrangendo União, Estados e Muni-
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cípios, quanto no horizontal, que envolve os Estados 
entre si, a exemplo da chamada guerra fiscal do ICMS.

Apesar dessa controvérsia, é importante destacar 
que o sistema federativo é marcado no nosso ordena-
mento jurídico maior como uma das poucas cláusulas 
pétreas explicitamente tratadas logo no primeiro artigo 
da Constituição Federal. Isso quer dizer que não há 
como eliminar esse aspecto fundamental da nossa 
identidade nacional, a Federação, sem agredir nossa 
essência como coletividade política. E não há como 
ser diferente!

Com todos os seus defeitos, a Federação se apre-
senta como a melhor forma de se administrar adequa-
damente um país imenso e populoso como o Brasil.

Federalismo é isso, é compartilhar essa tarefa 
com outros níveis intermediários de governo: regionais 
e locais, sendo que esses estão mais na ponta, onde as 
pessoas moram, trabalham e constituem suas famílias. 
Para levar em frente esse desafio, é fundamental que 
haja entidades tais como os Estados e Municípios na 
estrutura da Administração Pública.

Mas não é apenas para ajudar a administrar um 
País de dimensões continentais que os Estados exis-
tem. Eles existem, sobretudo e principalmente – e é 
o que eu aqui defendo –, para ajudar a promover o 
desenvolvimento harmônico de todas as regiões que 
compõem o Brasil. Porém, da mesma maneira que há 
Estados mais ricos e mais pobres, há também Muni-
cípios com mais ou com menos recursos, com maior 
ou menor demanda por bens e serviços governamen-
tais. E cabe aos Governos estaduais trabalharem pelo 
equilíbrio entre os Municípios do seu Estado, de forma 
a concretizar regionalmente a equidade que, no plano 
nacional, é papel próprio da União.

Ao fim e ao cabo, Srªs e Srs. Senadores, a Fede-
ração existe verdadeiramente para promover a justiça 
na distribuição das oportunidades; o desenvolvimen-
to igual e paritário do País, como um todo. Essa é a 
grande lição que nos dá nossa Carta Política, quando 
procuramos entender o modelo político-administrativo 
que ela houve por bem adotar.

De tudo isso, podemos certamente tirar algumas 
conclusões importantes: a primeira é que o princípio 
federativo é um dos fundamentos do pacto político 
brasileiro; a segunda é que esse princípio somente se 
materializa na figura dos Estados e dos Municípios, que 
são os detentores do poder de fazer valer de fato essa 
Federação; e a terceira é que enfraquecer a autonomia 
dos entes federados é corromper a própria alma da 
nossa nacionalidade, reconsagrada em 1988; e, ainda, 
que não se deve desmerecer as importantíssimas atri-
buições pertinentes aos níveis mais descentralizados 
da Administração Pública.

De tudo isso, resta concluir que as ações dos go-
vernos regionais e locais, nos seus diversos âmbitos de 
atuação, são as mais influentes na vida das pessoas. 
Quando se faz isso de modo cooperativo, subsidiário 
e equilibrado, produz-se cidadania, qualidade de vida 
e, principalmente, promove-se maior equidade entre 
as áreas mais ricas e as mais pobres do País. 

Entretanto, Sr. Presidente, Senadores, Senadoras, 
o nível de insuficiência de recursos a que os Estados 
chegaram em nossos dias praticamente inviabiliza a 
capacidade de execução dessa missão. Da mesma 
forma, reproduz-se esse mesmo panorama em gran-
de parte dos Municípios brasileiros, pela incapacidade 
que têm de atender à demanda de serviços e bens 
públicos das populações locais.

A verdade é que, hoje, no Brasil, apenas a União 
exibe uma capacidade relevante de manejo de recur-
sos, enquanto a Federação brasileira definha ante a 
mínima autonomia financeira a que chegaram as ins-
tâncias descentralizadas, ou seja, os Estados e os 
Municípios. É desagradável essa constatação!

A Federação brasileira, na forma como está, é 
meramente nominal. Na prática, o nosso modelo de 
Estado é unitário, pois é a União que administra di-
retamente os níveis regional e local, por força de sua 
capacidade financeira e pela restrita autonomia dos 
entes federados. Essa me parece ser a verdadeira luta 
desta Casa, que é, por definição, a representação da 
Federação no Parlamento. E fica cada vez mais urgente 
rediscutir a autonomia, a repartição de atribuições e 
de recursos entre as três esferas de Governo: federal, 
estadual e municipal.

Mas há outra face desse problema, que também 
é urgente e relevante: é a definição, em bases mais 
justas e mais sensatas, de um novo critério de distri-
buição horizontal dos recursos financeiros do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE). O Supremo Tri-
bunal Federal já deu essa determinação a esta Casa 
quando declarou, em 2010, a inconstitucionalidade da 
metodologia de repartição do FPE, que valerá somente 
até o dia 31 de dezembro de 2012. Daí o fato de colo-
carmos que é uma decisão de tamanha importância e 
urgência, porque temos prazo para fazer isso. Portanto, 
o Congresso tem até o fim do ano para redefinir novos 
critérios de divisão do fundo, que não mais poderão 
continuar fixos e imóveis, como são hoje. Sobre isso, 
é preciso registrar o acerto da decisão do Supremo. 

Um fundo que tem a finalidade de promover o 
equilíbrio socioeconômico entre os Estados, como re-
quer a Constituição Federal, não pode basear-se em 
critérios fixos que não variam no tempo. É preciso, sim, 
rever os critérios de repartição dos recursos e ajustá-
-los de acordo com a situação socioeconômica de cada 
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um dos Estados. Os Estados pobres, claro, devem ser 
privilegiados na repartição dos recursos, para que se 
tornem menos pobres. Isso é justo. Isso é legal. Não há 
que se discutir esse aspecto. Esse princípio é norteador 
da nossa Federação. Todavia, esses privilégios devem 
ser revistos na medida em que os Estados beneficia-
dos reduzam relativamente seu grau de pobreza. Daí, 
então, a questão de acharmos que é melhor aquilo que 
não é fixo, engessado, e que, realmente, possa haver 
uma flexibilização ao longo do tempo. 

Mas preciso chamar a atenção desta Casa para 
um fato importante, que vem sendo desconsiderado nos 
debates sobre o Fundo de Participação dos Estados.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, com base nos 
atuais critérios, 85% dos recursos do FPE, cujo mon-
tante gira em torno de, mais ou menos, R$45 bilhões/
ano, são destinados aos Estados do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Oitenta e cinco por cento ficam no 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em se tratando de 
R$45 bilhões/ano. Isso não é pouco, sendo o FPE hoje 
a terceira principal modalidade de transferência de 
recursos entre entes federativos. Maiores que o FPE, 
no global, somente o repasse de ICMS dos Estados 
para os Municípios e a contribuição dos Estados para 
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Como apenas 15% desses recursos são desti-
nados às regiões Sul e Sudeste, Estados como o Rio 
de Janeiro recebem pouco mais que 1,5% de todo o 
volume distribuído pelo fundo, atualmente. Menos que 
isso, somente São Paulo, com um percentual fixo de 
1%. Na outra ponta, ao contrário, temos a Bahia, com 
9,5%, aproximadamente, e o Ceará, com cerca de 7,3%.

Isso quer dizer que, com os critérios atuais, o FPE 
concede a cada cidadão fluminense – e aqui eu falo 
em causa própria, pelo Rio de Janeiro –, o FPE con-
cede a cada cidadão do meu Estado 27 vezes menos 
recursos do que a um cidadão do Estado do Ceará. 
Se a conta fosse feita tomando-se São Paulo, em vez 
do Rio – e aqui falo com meus amigos de São Pau-
lo que estão nos visitando agora, o Ronaldo Castro, 
nosso Presidente do PRB da cidade de Santo André 
–, em se tratando de São Paulo, esse número é pior 
ainda – e também o Dr. Sales, que também está nos 
visitando e é nosso pré-candidato a Prefeito na cida-
de –, esse número subiria para 36 vezes. Quer dizer, 
o repasse que é feito para o cidadão de São Paulo é 
36 vezes menor do que para o cidadão do Estado do 
Ceará. E registre-se que tomei casos em que os Esta-
dos têm população considerável, capazes de manter 
essa comparação sob limites razoáveis.

Caso buscássemos argumentar com o volume 
de recursos atribuídos a um cidadão de Roraima, por 
exemplo, Senador Romero Jucá – nada contra, esta-

mos apenas tratando de um equilíbrio maior, e já citei 
a Bahia, do Senador Walter Pinheiro –, ele seria 65 
vezes superior ao calculado para cada carioca. Quer 
dizer, um cidadão de Roraima, na divisão do FPE, em 
relação ao cidadão fluminense, tem 65 vezes mais re-
cursos. E estonteantes 256 vezes o valor atribuído a 
cada paulista. Tudo isso se comparado com Roraima.

Ora, Sr. Presidente, não sou e nem poderia ser 
contra o esforço nacional voltado a promover o desen-
volvimento equânime das diversas regiões brasileiras. 
Mas isso precisa de parâmetros que regulem adequada-
mente esse esforço, para que o movimento pela justiça 
não promova ele mesmo a injustiça que veio combater. 
Isso seria um grande erro. A elevada concentração dos 
recursos do FPE para os Estados do Norte, do Nordes-
te e do Centro-Oeste parece justa, considerando-se o 
nível de desenvolvimento dessas regiões e o número 
de Estados: vinte ao todo. Mas isso contempla o Dis-
trito Federal, que tem o maior IDH do País.

Repito: o critério até parece justo, mas não é! Ain-
da mais se considerarmos que os mesmos critérios de 
repartição dos recursos do fundo, que têm viés redis-
tributivo, também estão sendo concretamente cogita-
dos como parâmetro para a repartição dos royalties e 
da participação especial, provenientes da exploração 
do petróleo. E não somente com relação aos novos 
campos do pré-sal. Pretende-se que até mesmo as 
receitas das áreas de exploração já licitadas tenham 
o mesmo destino. Isso significa, dentro desse mesmo 
parâmetro que, na divisão dos royalties, 85% ficariam 
com o Nordeste. Haveria Estados como o Piauí, que 
não produz uma gota de petróleo, que teria mais recur-
sos do royalty do que o próprio Rio de Janeiro, que é 
o maior produtor de petróleo do Brasil – cerca de 85% 
do petróleo produzido no Brasil vem do Rio de Janeiro. 

Por isso, há uma forte preocupação com o que 
finalmente será decidido, no que diz respeito aos no-
vos critérios de divisão do FPE. É importante lembrar 
que os Estados do Sul e, em especial, os do Sudes-
te, têm, dentro de seus limites territoriais, enormes 
bolsões de pobreza, concentrados não somente no 
entorno das regiões metropolitanas de suas capitais, 
mas também no interior.

Não se pode, portanto, utilizar os princípios com-
pensatórios, hoje limitados à distribuição do FPE, para 
alocação de uma série constantemente crescente de 
outros recursos, como é o caso dos relativos à explo-
ração de petróleo. É vital, ao contrário, olhar para todo 
o quadro e definir, na divisão horizontal de recursos, 
entre os Estados e os Municípios, uma estratégia global 
que faça justiça, e não outra, que promova um Estado 
de coisas ainda mais injusto e desequilibrado.
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Por isso, é justo que se adote, em parte, na ques-
tão do FPE, o critério distributivo, direcionando maior 
fatia de recursos a Estados com renda per capita mais 
baixa; mas também considero que se deva levar em 
conta o critério devolutivo, de forma que os Estados 
que mais contribuem com arrecadação para o fundo 
sejam mais bem compensados por isso.

Também quero aqui alertar para o seguinte: a 
busca do equilíbrio é muito difícil em situações dessa 
natureza. É claro que cada um quer ver o seu próprio 
lado, quer ver o que é melhor para si mesmo, mas é 
importante que nós reflitamos sobre isso. Está nas 
mãos desta Casa, está nas mãos do Congresso, até 
o dia 31 de dezembro, definir novas regras para a di-
visão do FPE. 

Vamos nos debruçar sobre o assunto. Eu creio 
que, passadas as eleições, Presidente Paim, o Congres-
so vai se debruçar sobre isso. Nós temos aí os notáveis, 
escolhidos pelo nosso Presidente José Sarney, que já 
estão tratando desses pontos, e creio que, principal-
mente pelo fato de serem notáveis no conhecimento, 
no entendimento, nós vamos chegar a um resultado 
que seja bom para todos. Queremos ajudar, solidari-
zamo-nos com os Estados mais pobres, mas temos 
que pensar numa divisão mais equilibrada, mais justa.

Finalizando, Sr. Presidente, já agradecendo pela 
complacência, eu volto à questão do Rio de Janeiro: 
a divisão dos royalties, levando em conta a mesma 
divisão do FPE, que é mais uma injustiça, porque Es-
tados do Norte e do Nordeste ficarão com 85% dos 
royalties enquanto os outros ficarão com 15%, e o Rio 
de Janeiro, com apenas 1,5% de todos os royalties da 
produção de petróleo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem! Meus cumprimentos, Senador Eduardo 
Lopes, pelo pronunciamento.

Por entendimento, fala como Líder do PMDB o 
Senador Romero Jucá. Em seguida, fala o Senador 
Sérgio Souza e, na sequência, o Senador Suplicy.

V. Exª fala entre os dois, como Líder.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, agradeço aos Senadores Edu-
ardo Suplicy e Sérgio Souza por me possibilitarem fa-
lar rapidamente. Pedi a palavra para fazer um registro 
que considero extremamente importante. Entendo que 
deve ser divulgada essa lei para todo o País, de forma 
bastante ampla.

Ontem, terça-feira, dia 29, foi publicada, no Diário 
Oficial da União, a Lei nº 12.653, que é exatamente a 
lei que torna crime a exigência de cheque-caução, nota 
promissória ou qualquer garantia para atendimento 

médico de urgência. De autoria do Ministério da Saú-
de e da Justiça, a medida acrescenta o art. 135-A ao 
Código Penal e tipifica a exigência de cheque-caução 
ou de letra como crime de omissão de socorro. O ob-
jetivo é garantir o atendimento de urgência a qualquer 
cidadão que busque o estabelecimento de saúde, seja 
público, seja privado.

Com a lei, o Código Penal passa a estipular a 
pena de detenção de três meses a um ano e multa 
para os responsáveis pela prática de exigir garantia de 
pagamento para atendimento emergencial. Se houver 
lesão corporal grave, essa pena é duplicada. Se houver 
morte, essa pena é triplicada.

Portanto, a partir de agora, a sociedade, o cidadão 
e a cidadã brasileira poderão, em situação de emer-
gência, se dirigir ao atendimento médico emergencial 
e ter o direito de ser atendido com presteza.

Essa lei – vale lembrar – foi proposta e votada 
com rapidez, pelo Congresso Nacional, em decorrência 
exatamente do falecimento do Secretário de Política 
de Pessoal do Ministério do Planejamento, Dr. Duva-
nier, uma figura notável, um cidadão que se dedicava 
ao serviço público brasileiro e que, de certa forma, so-
freu omissão de socorro quando procurou um hospital 
aqui em Brasília. 

Faço este registro exatamente para publicizar, 
Senador Paulo Paim. É muito importante que cada ci-
dadão deste País saiba do seu direito. Ouvimos muitas 
histórias de pessoas que chegavam a locais de urgên-
cia, a hospitais, e não tinham o atendimento prestado 
de forma rápida, exatamente tendo que fazer cheques, 
tendo que preencher formulários e que dar garantias, 
muitas vezes em detrimento da sua condição de saúde. 

O desespero que abrangia as famílias era algo 
extremamente grave na sociedade brasileira. E essa 
lei vem exatamente coibir esse tipo de ação e vem 
proteger, modernizar, de certa forma, ampliar os direi-
tos do cidadão brasileiro no tocante ao atendimento 
da emergência.

Portanto, quero registrar, quero aplaudir a lei e 
quero parabenizar o Congresso, porque a Câmara e 
o Senado votaram essa lei em regime de urgência, e 
agora ela está servindo ao povo brasileiro.

Quero apenas, para concluir, sobre o discurso do 
Senador Eduardo, do Rio de Janeiro, que falou sobre 
a questão da divisão dos royalties e do FPE, dizer que 
o Fundo de Participação dos Estados é exatamente 
para contrabalançar a situação de pobreza e de desen-
volvimento regional dos Estados mais pobres. Efetiva-
mente, é muito importante que o FPE – que vamos ter 
que votar aqui até o final do ano, porque o Supremo 
Tribunal Federal marcou data para validar a regra do 
FPE –, Senador Jayme Campos, continue atendendo, 
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prioritariamente, aos Estados do Norte, do Nordeste 
e do Centro-Oeste como é hoje: 85% dos recursos 
do Fundo são exatamente para atender aos Estados 
menos desenvolvidos do Brasil. Os Estados mais de-
senvolvidos têm outro tipo de receita, têm ICMS alto. 
Durante a história do País, da economia, os investimen-
tos do Governo Federal foram feitos, majoritariamente, 
nos Estados mais desenvolvidos. Na verdade, há uma 
dívida do Brasil com os Estados menos desenvolvidos, 
e essa dívida deve ser transferida, de certa forma, deve 
ser resgatada através de recursos do FPE.

Era o registro que eu gostaria de fazer.
Agradeço ao Senador Paulo Paim.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Romero Jucá, 
pela lembrança importante de que as pessoas têm que 
ser atendidas, com dinheiro ou sem dinheiro, e muito 
menos querendo exigir cheque.

Agora é a palavra do Senador Sérgio Souza.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Quero fazer uma manifestação aqui, com o devido 
respeito ao Senador Sérgio. S. Exª pode se dirigir à 
tribuna; serei rápido aqui.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jayme Campos, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Se-
nador Paulo Paim.

Apagou-se um dos mais reluzentes faróis da im-
prensa política em Mato Grosso, com o falecimento, 
na última segunda-feira, do jornalista João Batista de 
Toledo. Pioneiro das redações na cidade de Rondo-
nópolis, sempre foi respeitado pela inteligência e co-
ragem. Como todo bom repórter, cultivou admiradores 
e desafetos, mas sua pena sempre esteve a serviço 
da comunidade.

Sua coluna política foi publicada, por mais de 27 
anos, no jornal A Tribuna. Já adoentado, deixou de es-
crever em seu espaço habitual, às terças e sextas-feiras, 
no ano passado. Em 18 de agosto de 2011, circulou 
pela última vez, o “Papo Político”. Seu trabalho e sua 
dedicação são marcos no jornalismo mato-grossense.

João Batista nasceu em Araçatuba, no interior 
paulista, e iniciou sua carreira no Diário do Grande 
ABC, na Grande São Paulo. Migrou para Rondonó-
polis no início da década de 1980. Em novembro de 
1983 lançou a coluna “Papo Político”, que cultivou, ao 
longo de quase três décadas, uma legião de seguido-

res – ou seja, uma verdadeira legião de seguidores –, 
tornando-se leitura obrigatória para políticos e empre-
sários da região.

Ele também atuou na Rádio Clube de Rondonó-
polis, onde escrevia cotidianamente, a “Crônica do Dia”. 
Apaixonado pelo futebol, João Batista desenvolveu 
trabalhos de inclusão social, usando o esporte, e pro-
fissional de centenas de jovens de sua cidade adotiva.

João Batista faleceu aos 79 anos e deixa quatro 
filhos e oito netos.

Gostaria, neste momento, Sr. Presidente, de ma-
nifestar minha solidariedade à família, aos amigos e 
colegas de imprensa de João Batista, requerendo à 
Mesa Diretora votos de pesar desta Casa pela perda 
de figura tão relevante para o cenário político e inte-
lectual de Mato Grosso.

Muito obrigado, Senador Paulo.
Muito obrigado, Senador Sérgio, por sua bondade 

em ceder este pequeno espaço.
Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Jayme Campos, V. Exª será atendido, 
na forma do Regimento.

Senador Sérgio Souza, V. Exª seja tolerante, eu 
tenho que ler enquanto temos um número x de Parla-
mentares no plenário. São só cinco linhas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Comunico a V. Exª a instalação da Comissão 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 
570, adotada em 14 de maio de 2012, publicada em 
15 do mesmo mês e ano, em reunião realizada nessa 
data, com o seguinte resultado: Presidente, Senador 
Waldemir Moka; Vice-Presidente, Deputado Osmar 
Terra; Relator, Deputado Pedro Uczai; Relator Revisor, 
Senadora Angela Portela.

O Senador Waldemir Moka é Presidente da Co-
missão.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício nº 1/2012-MPV 570
Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Co-

missão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
nº 570, adotada em 14 de maio de 2012 e publicada 
dia 15 do mesmo mês e ano, em reunião realizada 
nesta data, com o seguinte resultado:

Presidente: Senador Waldemir Moka – Vice-Pre-
sidente: Deputado Osmar Terra – Relator: Deputado 
Pedro Uczai – Relator Revisor: Senadora Ângela Portela

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.

Prorrogo a sessão por mais uma hora. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ca-
ros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, servidores, assessores, funcionários aqui no 
plenário, amigo Zezinho, que nós atende de dia e de 
noite, primeiramente, Sr. Presidente, eu vejo, na Tri-
buna de Honra, cidadãos do meu Estado: Sr. Pedro 
Vicentim, Prefeito do Município de Ângulo e do lado 
dele ex-Vice-Prefeito de Ângulo que, por uma injusti-
ça, não é o Prefeito de Ângulo. Tive o privilégio de ser 
o advogado dele, que é o Valdo, por um período, mas 
peguei o processo já num estágio adiantado, numa si-
tuação extremamente constrangedora. Evidenciamos 
depois, num processo de investigação, que as provas 
produzidas pela coligação oposição, a oposição a este 
cidadão Valdo, eram provas forjadas, e isso ficou pro-
vado. Existiam quatro processos da mesma natureza; 
um deles já havia chegado ao TSE, e, como não per-
mitiriam o reexame de prova no TSE, não teve como 
mudar a decisão, os outros três, na mesma linha, to-
dos na sequência, a Justiça Eleitoral deu ganho de 
causa ao Valdo.

Esse fato me fez propor ao Congresso Nacional, 
ao Senado Federal, o que fiz recentemente, um pro-
jeto para alteração do Código Eleitoral brasileiro, no 
sentido de permitir, em alguns casos, ação rescisória, 
porque têm casos que são alheios à legislação e que 
merecem a atenção do legislador e do Poder Judiciário 
para poder rever ou rescindir uma decisão, dando o 
direito que realmente assiste ao cidadão. Então, Valdo, 
você sabe do meu carinho e apreço por você. Eu tenho 
para mim que nada nesta vida é para pior, sempre é 
para melhor. Por pior que seja, tem que sobrar pelo 
menos a lição. E no seu caso, Valdo, sobrou a lição, e 
a lição está hoje tramitando já no Senado Federal. É 
uma proposta de alteração do Código Eleitoral brasi-
leiro para que permita ou que amplie os poderes da 
ação rescisória.

Que sejam todos bem-vindos a esta Casa, a Casa 
da Federação brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna na 
data de hoje são dois movimentos que existem no meu 
Estado: um denominado Fórum Futuro 10 Paraná e o 
outro denominado Movimento Pró-Paraná.

No ano de 2005, as principais lideranças em-
presariais, sociais e políticas do meu Estado se reu-
niram para discutir e apresentar um plano estratégico 
integrado para o desenvolvimento do meu Estado, o 
Estado do Paraná. Tratou-se da criação, da fundação 

desse movimento Fórum Futuro 10 Paraná, buscan-
do sinergia entre o governo, a sociedade e a iniciativa 
privada. Os objetivos do Fórum são: 

– análise e formulação de um plano estratégico 
integrado de desenvolvimento para o Estado do Paraná; 

– alinhamento e integração das propostas com 
as diversas instituições envolvidas; 

– informação e mobilização da sociedade para-
naense para as propostas apresentadas; 

– estimulo à participação das entidades para a 
nova fase do movimento;

– prestação de contas à sociedade sobre os resul-
tados desse Fórum e sobre as ações de continuidade; 

– e também o estabelecimento das prioridades 
para o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Na mesma linha, também atua no meu Estado 
o Movimento Pró-Paraná, criado por inspiração do 
saudoso jornalista e advogado Dr. Francisco Cunha 
Pereira Filho, cuja missão é integrar interesses dos 
vários segmentos da sociedade paranaense junto aos 
poderes constituídos.

Ambos os movimentos atuam efetivamente na 
busca pela melhoria das infraestruturas públicas, a 
fim de possibilitar o desenvolvimento econômico do 
Estado. Como eu próprio, ambos defendem de forma 
prioritária a melhoria de nossos modais viários: rodo-
viário versus pedágio, ferroviário, aéreo e portuário.

Há cerca de dois meses, o Ministro dos Transpor-
tes, Paulo Sérgio Passos, participou de um encontro 
desse movimento no meu Estado, o Estado do Paraná, 
para discutir com as lideranças que integram esse mo-
vimento, lideranças empresariais e representantes do 
Governo Estadual, as prioridades do Estado na área 
de infraestrutura logística.

Durante o encontro, o Ministro revelou que, até o 
final do ano, serão finalizados os processos licitatórios 
para os trechos da BR-487, na estrada Boiadeira, na 
região noroeste do Paraná. Além disso, foi anunciado 
que, em breve, estarão sendo iniciados os estudos de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental do Corredor 
Ferroviário do Paraná, projeto que prevê a construção 
de uma ferrovia com 1.116 quilômetros de extensão, 
ligando a cidade de Maracaju, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá.

Na última segunda-feira, estive reunido com o 
Presidente da Federação das Indústrias do Paraná, o 
Sr. Edson Campagnolo, exatamente para reafirmar o 
meu apoio integral às propostas colocadas no Fórum 
Futuro 10 Paraná. Repito, sou um defensor intransi-
gente da necessidade absoluta de aprimoramento da 
nossa logística de transporte.

Digo mais, Sr. Presidente, para que não chegue-
mos à estagnação deste País no que diz respeito ao 
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desenvolvimento e à sustentabilidade, inclusive com a 
diminuição do crescimento, investimentos significativos 
na área de logística são necessários. Percebemos que 
o Governo Federal tem feito um esforço danado nesse 
sentido, incluindo rodovias, ferrovias, portos e aeropor-
tos nos planos prioritários deste Governo.

Sr. Presidente, por isso aproveitei a oportunidade 
para entregar à diretoria da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná um levantamento recente produ-
zido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, o Dnit, com informações detalhadas sobre 
o planejamento de ações visando ao desenvolvimento 
dos modais de transporte no Estado do Paraná. Além 
disso, apresentei também um informativo sobre o an-
damento das principais obras dos PACs 1 e 2.

Assumi a responsabilidade de fazer o acompa-
nhamento mensal do andamento das obras realizadas 
no meu Estado, através do PAC 1 e do PAC 2, e me 
comprometi a incentivar e articular, de forma perma-
nente, as ações no Governo Federal em prol da nossa 
população. Aliás, foi exatamente no sentido de garantir 
o aperfeiçoamento da infraestrutura paranaense que 
apresentei e vi aprovada, felizmente, uma emenda 
de R$1,5 bilhão para construirmos uma nova ferrovia 
ligando a cidade de Guarapuava, no Estado do Para-
ná, ao porto de Paranaguá. Trata-se de uma emenda 
apresentada dentro do PPA, cujo Relator é o Senador 
Walter Pinheiro, que se encontra neste plenário. O 
Senador Walter Pinheiro fez uma deferência em favor 
deste Senador que fala ao povo brasileiro neste momen-
to, mas, principalmente, em favor do povo do Paraná. 

Também, Sr. Presidente, apresentei outras emen-
das. Uma para terminarmos o trecho da BR-101 que 
fica entre a BR-116 e a BR-476, que liga o Estado de 
Santa Catarina. A BR-116 liga o Estado de São Paulo 
a Curitiba e a BR-476 liga a cidade de Curitiba à cidade 
de Florianópolis. A BR-101, nesse trecho, ainda não foi 
construída. Tal emenda foi acatada no Anexo I do PPA. 

Houve também uma outra emenda de R$830 mi-
lhões para o destravamento do Porto de Paranaguá 
ou a desestagnação do Porto de Paranaguá, também 
acatada de forma ampla pelo Senador Walter Pinheiro, 
quando da elaboração do PPA para o ano 2012/2015.

Hoje pela manhã, com a mesma motivação, qual 
seja, apoiar e buscar o desenvolvimento do meu Es-
tado, o Estado do Paraná, estive com o Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Passos, juntamente com 
representantes do setor produtivo, acadêmico e de 
engenharia do Paraná, para apresentar ao Ministro 
proposta de criação de um Banco de Projetos.

O Banco de Projetos é uma iniciativa idealizada 
justamente para viabilizar e agilizar a realização de 
estudos e elaboração de projetos para infraestrutu-

ra de transportes no meu Estado. Sabemos todos da 
importância estratégica dos projetos para a evolução 
e, sobretudo, para o planejamento das grandes obras 
estruturais.

Participaram do presente encontro, hoje pela 
manhã, o Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná Sr. Edson Campagnolo, o Reitor da 
Universidade Federal do Paraná Prof. Zaki Akel So-
brinho, o Superintendente do Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal 
do Paraná Sr. Roberto Gregório da Silva Júnior, o Con-
sultor de Logística da Fiep, ex-Secretário de Transpor-
tes do Estado do Paraná, Sr. Mário Stamm Júnior e o 
Presidente do Instituto de Engenharia do Estado do 
Paraná Jaime Sunye Neto.

Outro tema, Sr. Presidente, caro ao Estado do 
Paraná, que interessa sobremaneira aos Municípios 
paranaenses, é a nova distribuição dos royalties do 
petróleo. Trata-se, Sr. Presidente, de matéria já apro-
vada aqui nesta Casa, no Senado Federal, e que de-
verá em breve ser analisada pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados.

Nesse caso, Sr. Presidente, independentemen-
te das polêmicas, há uma convergência de todas as 
unidades da federação de que os contratos futuros de 
exploração de petróleo nacional, mais especificamen-
te aqueles relativos ao pré-sal, são uma riqueza que 
deve ser divida entre todos os brasileiros, por todas as 
unidades federativas, Estados e Municípios.

Senado assim, na medida em que se promove 
justiça federativa com os royalties do pré-sal, medida 
que tive a oportunidade de votar favoravelmente aqui 
no Senado Federal, nada mais natural do que apro-
veitar a oportunidade para corrigirmos uma injusta e 
absurda prática, frente a dois Estados da Federação, 
o Paraná e o Piauí, no que se refere à exploração eco-
nômica do mar territorial.

Esses dois Estados, as linhas chamadas geodé-
sicas que prolongam, depois do final da terra, entrando 
ao mar, elas se cruzam poucos quilômetros além da 
costa. No caso do Paraná, passando uma linha que 
vem de Santa Catarina e outra que vem de São Paulo 
e, a partir dali, não existe mais mar territorial do Paraná, 
passando a ser ou de São Paulo ou de Santa Catarina.

E o mesmo ocorre com o Piauí. E nós precisa-
mos e vemos que este é o momento para corrigirmos.

A revisão dos limites do mar territorial, Sr Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, configura-se como a 
principal bandeira do Movimento Pró-Paraná. Inclu-
sive, recentemente, foi entregue, ao Governador do 
meu Estado, Beto Richa, um estudo realizado pelo 
movimento que defende a revisão da abrangência do 
mar territorial para o Estado.
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O mesmo estudo foi entregue a mim, Senador 
que representa aquele Estado.

O estudo técnico-científico, produzido pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, pela Universidade Federal 
do Paraná, pela Mineropar e pela Associação Para-
naense de Imprensa defende a utilização das linhas 
paralelas ao Equador. Os critérios adotados no Brasil, 
desde a Lei nº 7.525/86, estabelecem que a divisão, 
no mar, corresponde a linhas imaginárias que partem 
da costa, em ângulo reto, até o fim do mar brasileiro.

O desenho prejudica Estados como o Paraná e 
Piauí, que têm costa côncava e diminuta faixa litorânea 
em comparação com outras unidades federativas deste 
País, pois se fecham em uma distância muito próxima, 
e nos demais Estados as linhas de expandem.

Srªs e Srs. Senadores, independentemente da 
sistemática adotada, o que reputo ser absolutamente 
fundamental é a correção dessa distorção imposta a 
apenas dois Estados brasileiros. E, pelo fato dessas 
únicas duas unidades federativas não terem a maioria 
no Senado ou na Câmara dos Deputados, vêm sendo 
prejudicadas constantemente as populações dessas 
duas unidades e, por conseqüência, os Municípios e 
os Estados.

Sr. Presidente, é imperioso restabelecer e asse-
gurar direitos às riquezas contidas nessas áreas aos 
Estados do Piauí e do Paraná. E a hora é esta. Temos 
que aproveitar a discussão da nova distribuição dos 
royalties do petróleo na Câmara dos Deputados para 
efetuar esta adequação.

E faço uma conclamação aos Deputados do meu 
Estado, o Estado do Paraná, e aos Deputados do Piauí: 
que conversem com os seus líderes na Câmara dos 
Deputados e conversem com o Presidente Marco Maia, 
para que ele ajude na inclusão da redefinição das li-
nhas geodésicas no que diz respeito ao mar territorial 
do Estado do Paraná e do Estado do Piauí, para que 
façamos justiça a esses dois Estados.

Não concebo que nenhum outro Estado queira 
adentrar ao território do seu vizinho como sendo seu 
esse território e dele explorar todas as riquezas eco-
nômicas – e nós sabemos que não são poucas –, e 
cito apenas como exemplo o pré-sal, uma das maiores 
riquezas deste País.

Sr. Presidente, deixo o meu manifesto em favor de 
nós rediscutirmos essa questão das linhas geodésicas 
para exploração do mar territorial no Estado do Piauí e 
do Paraná. E faço, também, uma reflexão profunda da 
necessidade de nós incentivarmos e criarmos ações 
para não estagnarmos o nosso País, no que diz res-
peito aos modais de transporte.

Não há como construir rodovias, ferrovias, portos 
e aeroportos sem projetos. Há uma iminente deman-

da por projetos neste País. A criação de um banco de 
projetos no meu Estado e esse movimento, sendo da 
iniciativa privada e também de setores públicos, como 
a Universidade Federal do Paraná, merece ser louvado.

Com essas palavras, Sr. Presidente, desejo ao 
senhor e a todos uma boa noite.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Sérgio Souza. 

Agora é um líder e, como Líder, fala o Senador 
Walter Pinheiro; em seguida, como orador inscrito, 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e 
Srs. Senadores; ouvintes e telespectadores da rádio 
e TV Senado.

Sr. Presidente, quero, antes de mais nada, dizer 
até de nossa alegria com a decisão assumida hoje 
pelo Conselho Monetário Nacional em sessão extra-
ordinária. Inclusive, conversei com V. Exª sobre este 
assunto. Falo do crédito e recursos para os agriculto-
res atingidos pela seca em todo o País, prejudicados 
pela longa estiagem ou até por enchentes em diver-
sas regiões do País. Mas o Conselho, nessa sessão 
extraordinária, meu caro Paulo Paim, liberou a linha 
de crédito para os produtores rurais enquadrados no 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – Pronaf. 

É importante lembrar que esses agricultores estão 
em situação de emergência e que essa foi uma decisão 
importante, pois o crédito a ser contraído começará 
no dia 1º de julho a 30 de dezembro. Importante lem-
brar que os agricultores poderão retirar esses créditos 
na faixa de R$2,500 mil até R$12 mil. Portanto, é um 
socorro importantíssimo neste momento em que os 
agricultores se preparam inclusive para nova etapa. V. 
Exª é testemunha de que eu tenho até insistentemen-
te tocado neste tema aqui. Mas minha preocupação, 
Senador Paulo Paim, é que se sacrifique a safra de 
2013. Então, a expectativa da agricultura familiar no 
Brasil inteiro é por socorro, até para se preparar para 
o período seguinte. 

Vamos trabalhar também com essa questão a 
partir da Medida Provisória nº 565 que nós estamos 
relatando e foi objeto da conversa que tivemos agora 
à tarde. Na próxima terça-feira, espero me reunir ainda 
com a Fazenda e o Banco do Nordeste.

Ainda no dia de hoje e no dia de amanhã faremos 
reuniões para que na próxima terça eu tenha possibili-
dades, inclusive dialogando com setores do Rio Gran-
de do Sul, setores do Nordeste, a nossa bancada, o 
nosso núcleo agrário, por meio de Valmir Assunção, 
da Bahia, que me solicitou essa reunião. Não foi pos-
sível fazer hoje e já marcamos para terça-feira. A co-
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ordenação da Bancada do Nordeste, o Senador Paulo 
Paim, quero reafirmar, fez essa cobrança importante 
no dia de hoje. O Deputado Elvino Bohn Gass, do Rio 
Grande do Sul, também já esteve comigo, bem como 
Deputados de diversos lugares do país e Senadores. 
Então, a minha expectativa é fecharmos, na semana 
que vem, o texto dessa medida provisória, buscando 
resolver graves problemas. Mas, essa decisão de hoje 
é muito importante, porque incide sobre um momento 
crucial. Portanto, trata da questão do saldo devedor, 
mas libera uma nova linha de crédito para os agricul-
tores brasileiros. 

Quero fazer esse registro ao mesmo tempo em 
que aproveito para fazer aqui, Sr. Presidente, outra con-
sideração muito importante. Gostaria muito de chamar 
a atenção da nossa Casa Civil, da nossa companheira 
de Parlamento, a Ministra Gleisi Hoffmann. Estou aqui 
com os dados, Paulo Paim, óbvio que já utilizando as 
benesses desse novo tempo de tecnologia. Fizemos 
um estudo apurado sobre a região, ou mesorregião 
de Feira de Santana, que é a segunda cidade do Es-
tado da Bahia em população, mas é a cidade mais 
importante do ponto de vista do elo de ligação, pois 
é o principal corredor da economia, a ligação norte-
-sul, por exemplo, Paulo Paim. Ela é o canal, a porta 
de entrada para todo o interior da Bahia e para todas 
as ligações com o Nordeste, o Centro-Oeste. Enfim, 
é o chamado “Portal do Sertão”. Inclusive, o território 
batizamos como “Território do Portal”. 

Essa região, Paulo Paim, congrega hoje mais de 
dois milhões de pessoas. Estou levando em considera-
ção o que significa a ampliação dessa região e as suas 
relações, ou seja, o acesso à região do Sisal, o ponto 
de interligação com o Recôncavo baiano, o nosso prin-
cipal corredor. Nessa Feira de Santana instalamos um 
grande pólo industrial. Acabei de falar com o Secretário 
Otto Alencar. Estamos numa empreitada para montar 
em Feira de Santana um grande centro de logística, 
resultante exatamente desse estudo que fizemos.

Nós começamos a trabalhar nessa questão des-
de a época do início do Governo Jaques Wagner, por 
meio da Secretaria do Planejamento.

Portanto, para suportar toda essa necessidade 
de investimento, para inclusive ampliar a capacidade 
de desenvolvimento da Bahia, nós precisamos de in-
fraestrutura numa cidade como essa.

É impossível dizer ao povo que nos está ouvin-
do agora, Paulo Paim, que Feira de Santana não tem 
aeroporto. Ninguém vai acreditar. Eu não estou exa-
gerando. Tem uma pista, tem uma estrutura mínima do 
aeroporto que, diga-se de passagem, foi construída 
pelo nosso ex-Governador João Durval, hoje nosso 
Senador aqui da República. Mas Feira de Santana não 

tem voos, não tem pouso e decolagem. Há tempos... 
Aliás, o Secretário Otto sabe disso como ninguém. Há 
poucos meses nós conseguimos devolver a Feira de 
Santana uma oportunidade de pouso e decolagem de 
pequenas aeronaves. E, indo ao encontro... Por isso 
fiz questão aqui de fazer o chamamento à nossa com-
panheira Gleisi Hoffmann – indo ao encontro daquilo 
que o Governo pregou, o Governo utilizou e o Governo 
adotou: abrir para que a iniciativa privada construísse 
determinados itens da nossa infraestrutura.

Na sexta-feira próxima passada eu fui a São 
Paulo. Estive em São Paulo. Fui lá ver o aeroporto de 
Viracopos. Por acaso? Não. Um dos ganhadores da 
licitação da concessão do aeroporto de Viracopos, uma 
das empresas que compõem o consórcio, vencedora 
da concessão de Viracopos, também participou da li-
citação para um novo aeroporto de Feira de Santana, 
em Salvador. 

O Governo brasileiro incentivou, apoiou. E aí, 
como o aeroporto é uma concessão federal, meu caro 
Paulo Paim, o Governo autorizou o aeroporto de Ama-
rante, no Rio Grande do Norte. Correto. Não estou fa-
zendo nenhuma comparação de Amarante com Feira 
de Santana. A Amarante o que é de Amarante, a Feira 
de Santana o que é de Feira de Santana. Não quero 
nenhuma... Estou apenas citando como referência. 

Portanto, há pouco mais de 40 dias nós abrimos 
o envelope de uma licitação comunicada à Anac, co-
municada à Secretaria Nacional de Aviação Civil para 
exploração do aeroporto de Feira de Santana, de um 
consórcio formado pela UTC e pela Sinart. Uma em-
presa que inclusive opera o aeroporto de Porto Seguro 
e a estação rodoviária de Salvador apresentou uma 
proposta para a instalação, a construção e a operação 
do aeroporto de Feira de Santana.

Nós precisamos desse instrumento, nós pre-
cisamos desse equipamento. O projeto a que estou 
me referindo aqui do estudo dessa região aponta a 
consolidação de um centro de logística, de um braço 
ferroviário, também já discutido. 

Aqui quero invocar, de novo, o meu companheiro 
do Estado, Vice-Governador do Estado e Secretário 
Otto Alencar, que com a Vale abriu uma conversa para 
que nós pudéssemos estabelecer ali um braço ferrovi-
ário desse centro de logística, entroncando na ferrovia 
operada pela Vale, por meio da Centro-Atlântica, per-
mitindo que desse centro de logística se chegue de 
trem, vamos falar assim, até o Porto de Aratu. A Vale, 
inclusive, já apresentou uma proposta ao Governo da 
Bahia – quando falo Vale refiro-me à Centro-Atlântica 
– de investimento de R$440 milhões para recuperação 
da sua malha ferroviária no Estado da Bahia. 
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Portanto, estou levantando essa questão no dia 
de hoje porque nós precisamos agora de validar esse 
processo licitatório e, efetivamente, garantir que essa 
parceria estabelecida com dois entes privados possa 
consolidar o sonho e o desejo de diversos habitantes 
da Bahia que precisam de um aeroporto. A demanda 
cresceu muito. 

Dizia-me há pouco o Secretário Otto Alencar que 
autorizou mais duas companhias, duas empresas a se 
estabelecerem em Feira de Santana para fazer o trans-
porte de passageiros dessa região para Salvador; só, 
somente só para o aeroporto de Salvador. Nós vamos 
precisar de um aeroporto alternativo.

Por que fui ver Viracopos, meu caro Paulo Paim? 
Porque Viracopos, em Campinas, está a cem quilôme-
tros de São Paulo. Feira de Santana está a 109 quilô-
metros de Salvador. Aliás, do Aeroporto de Salvador 
ao novo aeroporto de Feira de Santana, a distância é 
menor do que cem quilômetros. 

Então, fizemos um esforço e estamos caminhando 
na direção daquilo que nós estamos discutindo, e cor-
retamente, com nosso Governo. Ampliar as condições 
e a infraestrutura para promover o desenvolvimento é 
fundamental. Nossa parte nós fizemos. Ele é um ae-
roporto estadual.

Fizemos um esforço enorme para dotar aquela 
região de condições, inclusive, para atrair investimen-
tos. Hoje, nós temos ali, Paulo Paim, empresas como 
a PepsiCo, que é a companhia da Pepsi-Cola, mais 
conhecida, mas que trabalha com achocolatado – está 
difícil falar, não sei se é a minha chateação mistura-
da com a expectativa de que vamos resolver isso –, 
a Nestlé, um dos grandes fabricantes, além de deze-
nas de outras empresas instaladas naquela região de 
Feira de Santana. 

É um grande centro distribuidor e, todo dia, nós 
temos um volume enorme de passageiros que se des-
locam para o aeroporto de Salvador, um aeroporto em 
que nós vamos fazer reforma agora, mas em que não 
faremos reformas suficientes para a demanda que 
está apontada.

Eu não acredito, por exemplo, na construção da 
segunda pista no aeroporto de Salvador. Nós vamos 
enfrentar problemas ambientais. Aliás, os recursos 
liberados agora não são suficientes para fazer uma 
segunda pista. Talvez iremos mexer no terminal.

Para seu consumo, Paulo Paim, e para quem está 
nos ouvindo, o único aeroporto brasileiro que tem duas 
pistas, o único que tem duas pistas, em que as duas 
pistas podem ser utilizadas, simultaneamente, para 
pouso e decolagem, é o aeroporto de Brasília.

Há uma regra na aviação: as pistas devem ter 
uma distância regulamentar, para não permitir o que 

muitos podem chamar de turbulência de impacto ou 
outro tipo de leitura.

A segunda pista, em Salvador, terá dificuldades, 
porque se ela for cumprir essa distância regulamen-
tar, vai ter de levar um pedaço de uma APA, de uma 
área de proteção ambiental: aquelas bonitas dunas 
que quem desce em Salvador enxerga, próximas ao 
aeroporto. Então, nós não vamos ter a segunda pista. 
Nós precisamos de um segundo aeroporto, como al-
ternativa para o povo da Bahia e para Salvador. Então, 
isso é importante. 

Esse é o apelo que faço, aqui, à Casa Civil e à 
Secretaria de Aviação Civil, no sentido de que pos-
sam esses dois Ministérios autorizar que a nossa Se-
cretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia receba, 
efetivamente, a concessão para que essa operação 
se consagre, já que fizemos um processo licitatório 
rigorosamente dentro do que prevê a lei. 

É importante, isso é muito importante para todos 
nós, para a economia, para esse momento de dificul-
dades que nós atravessamos.

Ontem, por exemplo, na Bahia, instalamos um ou-
tro centro de logística em Simões Filho. Uma empresa 
instalou-se em Simões Filho, montando uma estrutura 
de centro de logística. Estamos ampliando a capacida-
de do porto de Aratu, e é importante que essas outras 
áreas possam estruturá-lo, complementar toda nossa 
infraestrutura no Estado, visando à atração de inves-
timentos e – eu diria – até para tocar o que já existe, 
sem acrescer absolutamente nada.

Então, quero aqui dizer da importância disso, 
sem nenhuma lógica de cobrança descabida. Se ti-
véssemos feito isso na contramão do que o próprio 
Governo Federal tem adotado como política, eu diria 
até que, tudo bem, poderíamos aguardar um outro mo-
mento, mas essa é uma contribuição importante para 
este momento, em que o Brasil precisa receber mais 
investimentos em infraestrutura.

Se fôssemos fazer isso, Paulo Paim, em um ae-
roporto estadual, com recursos do Estado da Bahia, 
obviamente eu lembraria agora aquela velha história 
do cobertor. Estamos com uma seca que hoje atinge 
de forma muito dura 244 Municípios. Então, tiraríamos 
quanto? Tiraríamos R$1,2 bilhão da nossa capacidade 
de investimento do Estado para aplicar nesse aeropor-
to? Quanto colocaríamos para atender essa demanda 
emergencial e a própria questão estruturante para essa 
política de convivência com a seca?

Por isso, buscamos uma alternativa. Por isso, ca-
minhamos na direção de atrair parceiros. Por isso, fize-
mos o processo licitatório, para que um agente privado 
pudesse exatamente promover ali, naquela importante 
região... Feira de Santana não é só uma cidade, vamos 
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levar para lá, agora, Paulo Paim, a Universidade Fede-
ral do Recôncavo Baiano, já aprovada pela Presidenta 
Dilma, portanto, potencializando mais ainda uma cida-
de que já tem uma universidade estadual e que agora 
ganhará uma universidade federal. E estamos falando 
de uma cidade que é liderança no Estado, uma cidade 
que é elo de ligação da economia do Estado.

Então, é muito importante que tenhamos, de parte 
do Governo Federal todo tipo de cumplicidade, todo tipo 
de empenho, todo tipo de apoio, para que possamos 
fazer, em Feira de Santana, o que os paulistas fizeram 
muito bem em Campinas, com Viracopos. Eles tinham 
uma alternativa. Hoje o aeroporto de Campinas é um 
dos maiores aeroportos de carga do Brasil. Posso falar 
aqui sem medo de errar.

É óbvio que existem relações que são importan-
tes ou, guardadas as proporções, é preciso trabalhar 
com determinados elementos. Mas é um aeroporto que, 
do ponto de vista de movimentação de carga, hoje é 
maior do que Guarulhos.

É uma região industrial? É. Feira de Santana, 
portanto, está numa região industrial. Dialoga com a 
região industrial de Camaçari e também resolve um 
dos graves problemas para o transporte de passagei-
ros em nosso Estado.

Então, fica aqui este nosso apelo. E até, diante 
de um fato importantíssimo que nós todos experimen-
tamos esta semana, fiz questão de falar aqui da boa 
notícia da agricultura familiar, mas também da neces-
sidade, para desenvolver essa região, da questão do 
aeroporto de Feira de Santana.

E ainda quero deixar aqui, meu caro Paulo Paim, 
um pronunciamento nosso falando exatamente de algo 
que aconteceu no mercado esta semana, nos últimos 
dias. O mercado comemora diversas fusões e aquisi-
ções de empresas brasileiras ocorridas principalmente 
com o objetivo de se anteciparem à entrada em vigor 
das novas regras de concorrência. E aí cito, por exem-
plo, a fusão entre a Azul e a Trip. Portanto, empresas 
que já têm, inclusive, se apalavrado por diversas vezes 
com o Governo da Bahia, com disposição para operar 
um aeroporto como o de Feira de Santana.

É bom lembrar que essa fusão a que estou me 
referindo aqui agora vai se transformar na terceira 
maior companhia do setor no País, com 14% do mer-
cado. Portanto, é importante que Feira de Santana não 
só ganhe essa autorização, mas possa, com a Trip e 
com a Azul – ou com as outras, sem nenhum proble-
ma –, experimentar a chegada e a saída de voos na-
quela cidade.

Quero deixar aqui este nosso apelo, ao tempo em 
que deixo também este nosso pronunciamento. Peço 
a V. Exª que possa recolher esta nossa contribuição 

aos Anais desta Casa, bem como promover a sua di-
vulgação, quando tratamos desse boom de fusões, 
no momento em que aguardamos, ansiosamente, o 
resultado do Copom sobre a questão da taxa Selic, 
que deve sair a qualquer momento. Comemoramos 
também o fato de empresas brasileiras, como é o caso 
da Telebras, da Embraer, que se constituíram e se 
transformaram, na realidade, em verdadeiras satélites. 
E, já que estamos falando da construção do satélite 
geoestacionário brasileiro, de grande importância para 
o desenvolvimento nacional, falar exatamente aqui da 
oportunidade de desenvolver, a partir de aeroportos, 
inclusive, polos de aeronáutica.

Ao lado desse aeroporto de Feira de Santana, 
hoje, meu caro Paulo Paim, existe uma empresa baiana 
que, de forma, diria, até ousada, produz avião. Esses 
meninos, como eu os chamo, porque eles são muito 
novos, estão lá produzindo avião. Então, a chegada 
do aeroporto potencializa essa indústria que está lá. 
Para Feira de Santana, estamos querendo discutir 
aqui, por exemplo, algo que não há na Bahia: certifica-
ção de aeronaves. Uma aeronave, na Bahia, para ser 
certificada, tem que ir para São Paulo. Então, há uma 
série de questões que podem ser trabalhadas para o 
entorno dessa importante obra.

Por isso, meu caro Paulo Paim, comemoro aqui 
este momento em que o mercado é sacudido por es-
sas fusões. Peço a V. Exª que dê guarida, do ponto de 
vista da divulgação, a essas informações e, para que 
essas fusões, para que esse boom, para que essa 
coisa boa se estabeleça, peço também que a gente 
dê uma olhadinha na importância de socializar esse 
boom, permitir que ele caminhe para diversos lugares. 
Que essa fusão, por exemplo, da Azul com a Trip possa 
decolar e pousar na cidade de Feira de Santana. E que 
outras fusões possam se instalar em Feira de Santa-
na ou em qualquer outro rincão deste nosso Brasil a 
partir, efetivamente, das condições de infraestrutura.

As empresas se deslocam, Paulo Paim, quando 
encontram portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, ou 
seja, estrutura ou infraestrutura capazes de gerar a 
condição de desenvolvimento.

Portanto, esse é o apelo que faço, combinado 
com este momento que a gente está vivendo no Brasil 
agora, para que a Bahia não fique de fora, Paulo Paim. 
Desejo a mesma coisa para Caxias, para a região da 
grande Porto Alegre. Aliás, no PPA, aportamos emen-
da para isto: construir também o aeroporto alternativo.

Então, precisamos socializar isso. Essa é a con-
dição. Ora, o Governo Federal não vai ter condição 
de fazer essas obras pelo Brasil afora. A grande ex-
periência foi exatamente a concessão de aeroportos 
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recentemente, não só o do Amarante, como também 
daquele que citei aqui, Viracopos e outros.

Portanto, Feira de Santana – aí quero, mais uma 
vez, fazer este apelo à nossa companheira, Ministra 
Gleisi – aguarda, ansiosa, esperançosa e arduamente 
a autorização por parte da Secretaria Nacional de Avia-
ção Civil para que possamos tocar aquela importante 
obra, para que a Bahia possa também gozar desses 
benefícios, dessa nova onda de crescimento e de fu-
sões. Que se possa levar para a Bahia mais uma área 
de infraestrutura, permitindo-se o desenvolvimento local. 

Era esse o pronunciamento que gostaria de fazer, 
meu caro Paim, na tarde de hoje. Encerrando, quero 
dizer que não foi possível que os alunos do Colégio 
Anglo Brasileiro estivessem aqui. Eles visitaram os 
corredores, mas não o plenário do Senado. Estiveram 
na Câmara e conosco. Tive oportunidade de recebê-
-los aqui, hoje. É um importante colégio de Salvador. 
E a juventude veio aqui, para ver exatamente como 
as instituições... Não vieram só ao Parlamento. Neste 
momento, inclusive, a caravana do Anglo Brasileiro 
encontra-se em algum lugar de Brasília. Foi ao Ministé-
rio Público, ao Tribunal de Contas. Enfim, vieram, para 
fazer exatamente a aula de história ao vivo. Vieram, 
para conhecer a história e, ao mesmo tempo, as insti-
tuições que tocam esta nossa Nação, chamada Brasil.

Então, parabéns a todos do Colégio Anglo. Não 
gostaria de citar o nome de ninguém, mas quero fazer 
apenas uma referência à Prof. Débora, porque é impor-
tante citá-la. Nós recebemos uma caravana imensa de 
jovens. E lembro o desafio dessa juventude, que vem 
a Brasília, exatamente para buscar conhecer como se 
estrutura o nosso País e de que forma ele pode con-
tinuar na linha do desenvolvimento, principalmente 
cuidando da nossa gente.

Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-

TO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento do Senador Walter Pinheiro, em 

que comenta o recente boom de fusões de empresas 
brasileiras e comemora a união entre a Telebrás e a 
Embraer para constituir a empresa para a construção 
do satélite geoestacionário brasileiro, de grande im-
portância estratégica para o desenvolvimento nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos 
dias, o mercado comemorou diversas fusões e aquisi-
ções de empresas brasileiras ocorridas principalmente 
com o objetivo de se anteciparem à entrada em vigor 
das novas regras da defesa da concorrência.

Estas regras, que passam a valer a partir de 
hoje, vão exigir prazos mais longos para o exame de 
processos de aquisições societárias, especialmente 
quando entre concorrentes.

Assim, foram anunciadas a fusão das aéreas 
Azul e Trip, formando a terceira maior companhia do 
setor do país, com 14% do mercado; a compra da ce-
arense Ypióca pela gigante britânica Diageo, produto-
ra do uísque Johnny Walker e da vodka Smirnoff; e a 
venda das churrascarias Fogo de Chão para o fundo 
de investimentos americano Thomas H Lee Partners.

Também mudaram de mãos nos últimos dois 
dias a tradicional empresa de logística pernambucana 
Rapidão Cometa, adquirida pela multinacional FedEx; 
a Heiiotec, fabricante brasileira de aquecedores sola-
res e piscinas, que passa a ser controlada pela alemã 
Bosch; e a Cosan Alimentos, cujo setor de açúcar foi 
transferido para a Camil, líder no país nos segmentos 
de arroz, feijão e pescados.

Ainda para fugir às novas regras do CADÊ, a Acti-
vidad de Construcción y Servicios, empresa espanhola 
dona de sete linhas de transmissão no país, foi trans-
ferida para a State Grid, de capital chinês, enquanto o 
banco BTG Pactuai comprou 40% da varejista Leader. 
A onda de fusões chegou até o setor educacional, com 
o grupo Kroton, dono de 44 faculdades, comprando a 
Uniasselvi, grupo de ensino com 86 mil alunos.

Mas talvez a mais importante dessas fusões – 
neste caso, eu diria associação, porque resultou na 
formação de uma terceira empresa – foi sem dúvida a 
união entre a Embraer e a Telebrás para a constituição 
da Visiona Tecnologia Espacial S.A., para a construção 
do primeiro satélite geoestacionário brasileiro.

Acionista majoritária da Visiona, a Embraer deterá 
51% do seu capital social, ficando os 49% restantes 
para a estatal Telebrás,

Para os fins a que se destina, podemos saudar a 
nova empresa como a mais feliz parceria estratégica 
entre uma empresa privada e outra do setor público na 
atual conjuntura do desenvolvimento nacional.

O equipamento a ser construído a partir dessa 
parceria público-privada tem indiscutível importância 
estratégica para o futuro do país e servirá tanto ao 
setor de telecomunicações como à defesa nacional.

O satélite deverá atender às necessidades de 
comunicação via satélite do governo federal, incluindo 
o Programa Nacional de Banda Larga, além de trans-
missões estratégicas de defesa.

A empresa Visiona terá sede no Parque Tecno-
lógico de São José dos Campos (SP), onde também 
assumirá o papel de líder do Centro de Desenvolvi-
mento de Tecnologias Espaciais.
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A construção do satélite, que até o ano passado 
tinha previsão de ser feito em outro país, tem custo 
estimado em R$ 716 milhões e será de fundamental 
importância para agregar valor ao parque industrial 
brasileiro.

Como destacou o presidente da Embraer, Frede-
rico Curado, este projeto representa um passo histórico 
para o avanço da prontidão tecnológica e industrial do 
setor espacial no Brasil.

Ou, nas palavras do presidente da Telebrás, Caio 
Bonilha, o satélite brasileiro permitirá a ampliação do 
acesso à internet a milhões de lares brasileiros.

Com a posse e a operação de um satélite de 
comunicação, o Brasil passará a deter autonomia do 
processo de desenvolvimento tecnológico aeroespacial.

A expectativa do governo é colocar o satélite em 
órbita em 2014. Isso representará um salto importan-
te no sistema brasileiro de comunicações exatamente 
quando o país estará sediando a Copa do Mundo e 
será submetido a uma forte demanda em sua infraes-
trutura de comunicações,

Os satélites de comunicação são na sua grande 
maioria do tipo geoestacionários.

São assim denominados por serem colocadas 
em uma órbita sobre o equador de tal forma que o sa-
télite tenha um período de rotação igual ao do nosso 
planeta Terra, ou seja, 24 horas.

Com isso a velocidade angular de rotação do sa-
télite se iguala à da Terra e tudo se passa como se o 
satélite estivesse parado no espaço em relação a um 
observador na Terra.

Para que um satélite entre em órbita é necessá-
rio que atinja uma velocidade de pelo menos 28,800 
Km/h. Com essa velocidade, se posicionarmos o sa-
télite a 36.000 Km de altitude, acima do equador, ele 
ficará numa órbita geoestacionária.

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
dividiu o espaço geoestacionário em 180 posições or-
bitais, cada uma separada da outra de um ângulo de 
2o. O Brasil pleiteou 19 posições orbitais junto à UIT, 
Destas, atualmente sete se encontram designadas 
para uso dos operadores brasileiros (Star One, Loral 
e Hispasat).

O satélite, do ponto de vista de transmissão é uma 
simples estação repetidora dos sinais recebidos da 
Terra que são detectados, deslocados em freqüência, 
amplificados e retransmitidos de volta à Terra.

Um satélite típico é composto de uma parte co-
mum (“bus”) onde se encontram as baterias, painéis 
solares, circuitos de telemetria e a parte de propulsão. 
Além do “bus’7 temos a carga útil Cpayload”) composta 
essencialmente dos circuitos repetidores, denomina-
dos “transponders”.

Para a comunicação com este tipo de satélite as 
estações de terra podem utilizar antenas fixas, antenas 
estas que apresentam um pequeno custo de operação 
e manutenção em relação às móveis,

Diante do exposto, apresentamos aqui os nos-
sos cumprimentos à Telebrás e à Embraer pela excep-
cional iniciativa de juntarem suas experiências para 
a formação de uma terceira empresa que terá papei 
fundamental no desenvolvimento científico, tecnológico 
e espacial do Brasil.

Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR WALTER PINHEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

CMN cria linha de crédito para socorrer agricul-
tura familiar afetada por secas e enchentes

Brasília – O Conselho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou hoje (30), em sessão extraordinária, a criação 
de linha de crédito de custeio para os produtores rurais 
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) afetados pela seca, na 
Região Nordeste, e pelas enchentes, na Região Norte.

Todos os agricultores de municípios que estão em 
situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública, de 1o de dezembro do ano passado para cá, 
podem contratar recursos dos fundos constitucionais 
de financiamento do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO) 
para custeio agrícola e pecuário, observadas as normas 
gerais de crédito rural aplicadas ao Pronaf.

Os produtores prejudicados têm prazo entre 1o

de julho e 30 de dezembro para contratar os créditos. 
Os microprodutores podem pegar até R$ 2,5 mil e o 
limite para os demais é R$ 12 mil, e por esse socorro 
financeiro eles vão pagar juros de apenas 1% ao ano, 
no prazo de cinco anos com mais um de carência, de 
acordo com a atividade e o projeto técnico. Eles pode-
rão abater, ainda, 40% das parcelas pagas até o ven-
cimento, o chamado “bônus de adimplência”.

O custo maior será do Tesouro, que garante a 
remuneração das instituições financeiras. Vai pagar 
6% ao ano sobre os saldos devedores dos micropro-
dutores e 2% ao ano sobre os saldos devedores di-
ários atualizados dos demais beneficiários. Vão sair 
também dos cofres públicos mais 2% sobre os paga-
mentos efetuados pelos mutuários, a título de prêmio 
de desempenho.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, 
Líder do PT.
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V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
quanto ao documento.

Cumprimento V. Exª pelo esforço que está fazen-
do, para que se consiga, com a medida provisória da 
seca, atender ao maior número possível de brasileiros 
que estão sofrendo com a seca.

V. Exª comentava comigo, inclusive, a situação 
da região Sul.

Parabéns a V. Exª.
V. Exª conhece muito bem, porque falou da pos-

sibilidade da ampliação do aeroporto de Caxias, do 
novo de Forqueta e ainda o da Grande Porto Alegre, 
que vai ficar entre Santa Rita e Portão.

Parabéns a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Estive na Assembleia Legislativa discutindo isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. Meus cumprimentos.
Passamos a palavra, neste momento, como ora-

dor inscrito, ao Senador Eduardo Suplicy, que também 
falará pelo tempo regimental de 20 minutos.

Lembro a todos que, às 20h30, teremos uma 
sessão do Congresso Nacional.

Senador Eduardo Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Presidente, Senador Paulo Paim, quando 
falo sobre a sua pessoa aos meus amigos, sempre 
digo: puxa vida, como trabalha o Senador Paulo Paim! 
Normalmente, às 8h30, o Senador já está abrindo a 
reunião da Comissão de Direitos Humanos, quase 
todos os dias da semana, senão está, como hoje, na 
Comissão de Assuntos Sociais ou na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, tratando do projeto 
relativo às quotas. E sempre fica aqui até o fim da jor-
nada, muitas vezes presidindo as sessões com gar-
ra, com uma energia admirável. É exemplar, Senador 
Paulo Paim, a maneira como V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Estou presidindo a sessão e ouvindo um Senador 
como V. Exª. É um aprendizado ouvi-lo, pode ter certeza.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
V. Exª, certamente, honra muito o povo do Rio Grande 
do Sul e o nosso Partido pela maneira tão séria e de-
dicada com que representa seus eleitores. E mesmo 
aqueles que não o elegeram, tenho certeza, também 
o respeitam muito, assim como todo o Brasil.

Temos a responsabilidade, quando representamos 
o Senado oficialmente em encontros internacionais, de 
nos reportar ao que fizemos no exterior.

No mês de março último, representei o Senado 
Federal ao ser convidado, com requerimento enca-
minhado ao Presidente José Sarney e aprovado na 

Comissão de Relações Exteriores e, depois, no ple-
nário do Senado, para proferir palestra e participar do 
encontro anual da The Eastern Economic Associa-
tion, que se realizou em março último em Boston, nos 
Estados Unidos. Nessa ocasião, tive a oportunidade 
de apresentar o trabalho sobre o melhor programa de 
transferência de renda para as economias modernas.

Eu me sinto na responsabilidade de mostrar os 
tópicos principais da minha palestra, que foi feita em 
inglês – vou pedir sua transcrição na íntegra –, mas 
aqui vou mencioná-los falando em português.

Os empresários brasileiros têm chamado a aten-
ção para a falta de maior competitividade das compa-
nhias brasileiras, que estão perdendo o terreno para 
as importações. De 2003 para 2011, foi de 11% para 
22% do Produto Doméstico Bruto a participação das 
importações.

Então, os Presidentes da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; da Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf; da Associação Brasileira de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), Luiz Aubert Neto; da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch; 
da Valisère, Ivo Rosset, têm chamado a atenção para a 
necessidade urgente de o Governo tomar passos para 
reverter o processo de desindustrialização.

No ano passado, muitos trabalhadores da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e da Central Sindical 
chegaram, inclusive, a realizar protestos, fechando a 
Via Anchieta, na região do ABC paulista, e ruas de 
Mogi das Cruzes.

A apreciação bastante forte do real contra o dólar, 
que agora está sendo revertida, mostra uma preocu-
pação nessa direção.

Um estudo da Fiesp mostra que os encargos 
sociais sobre a folha de pagamentos chega a 32,4%, 
o que, de alguma maneira, contribui para seus efeitos 
com respeito à competitividade. Entre 34 países lista-
dos em estudo da Fiesp, o Brasil era um dos que tinha 
maior proporção de encargos sociais sobre a folha de 
pagamentos.

Nesses últimos meses, a Presidente Dilma anun-
ciou o Programa Brasil Maior, que aponta diversas di-
reções para tornar a economia mais competitiva.

Perguntei ao Sr. José Ricardo Roriz Coelho, Vice-
-Presidente da Fiesp, responsável por esses estudos 
relativos aos encargos sociais, se, por acaso, tinham 
também comparado e observado quais os sistemas 
de transferência de renda que existem nos Estados 
Unidos e quais são seus efeitos sobre a competitivi-
dade da economia. Ele mencionou que isso ainda não 
havia sido feito.
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Esse trabalho que apresento procura justamente 
chamar a atenção tanto dos empresários como dos 
trabalhadores para o fato de que nós, brasileiros, ar-
gentinos, pessoas dos países em desenvolvimento, 
precisamos estar atentos aos efeitos das transferên-
cias de renda que existem em países como os Estados 
Unidos, o Reino Unido e outros países desenvolvidos, 
como, por exemplo, os resultantes do Crédito Fiscal 
por Remuneração Recebida, ali denominado Earned 
Income Tax Credit (EITC).

O Crédito Fiscal por Remuneração Recebida foi 
criado em 1975. O Presidente Bill Clinton, que em sua 
campanha usava o slogan “As pessoas em primeiro lu-
gar”, mais do que dobrou o valor do Earned Income Tax 
Credit para famílias com uma, duas ou mais crianças e 
estendeu o programa, inclusive, para as famílias sem 
filhos. No seu livro Minha Vida, ele incluiu 17 citações a 
respeito do Crédito Fiscal por Remuneração Recebida. 

Qual foi a consequência de o Presidente Bill Clin-
ton ter aumentado significativamente o valor do EITC? 
Se em 1993, quando ele ingressou no governo,

 a taxa de desemprego era de 7,5%, quando ele 
concluiu o governo, em 2000, esse percentual havia 
baixado para 3,9%.

Então, as economias dos países que muito inte-
ragem com os Estados Unidos, como o Reino Unido, o 
Canadá, o México, a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, 
a França, a Irlanda, os Países Baixos, a Nova Zelândia, 
a Suécia, todos criaram instrumentos semelhantes.

Assim, o Primeiro-Ministro Tony Blair criou, no 
Reino Unido, o Family Tax Credit, o Crédito Fiscal por 
Remuneração Recebida, de tal maneira que um tra-
balhador que, em Londres, recebia – digamos – 800 
libras esterlinas por mês passou a receber 1,2 mil libras 
esterlinas, com um aumento de 50% na sua renda de 
crédito fiscal.

Mais recentemente, em 2009, também o Presi-
dente Barack Obama, como Clinton, aumentou o valor 
do EITC, estendeu-o, para incluir com maior benefí-
cio não apenas as famílias sem criança, mas também 
aquelas com uma, duas, três ou mais crianças.

Como é que o EITC, o Crédito Fiscal por Remu-
neração Recebida, funciona nos Estados Unidos? Aqui 
cito dois exemplos. O primeiro é o de um adulto que 
vive só, que tem apenas uma criança, que trabalha por 
um salário mínimo da ordem US$7.25 por hora nos 
Estados Unidos e que está empregado durante o ano 
inteiro. Se ele recebe US$15,8 mil por ano com seu 
salário mínimo, ele tem direito a um crédito fiscal adi-
cional de US$3.121 a mais. Assim, a sua renda passa 
para US$18.221, menos alguns encargos sociais da 
ordem de US$1.154.

No caso de um casal com duas crianças, se a 
sua renda anual, somando a do marido e a da mulher, 
não chega a US$12.970, eles têm direito a um crédito 
fiscal de 40% para cada dólar adicional que receba até 
US$12.970. Se eles receberem US$10 mil, eles têm 
US$4 mil a mais de crédito fiscal. Se, por acaso, nos 
Estados Unidos, tiver uma renda anual de US$18 mil 
por ano, esse casal tem direito a um crédito fiscal de 
US$5.160, e, portanto, sua renda anual passa para 
US$23.160, o que significa que eles ultrapassam a li-
nha oficial de pobreza, que, nos Estados Unidos, para 
um casal com duas crianças, Senador Paulo Paim, está 
em US$23 mil anuais. Se a renda do casal continua a 
crescer e atinge US$21.970, o casal ainda tem direito 
a um crédito fiscal até US$5.160. Mas, se a renda do 
casal continua a crescer desde US$21.970 até o limite 
de US$46.471, o crédito fiscal, pela lei norte-americana, 
começa a decrescer à taxa de 21% para cada dólar 
adicional até o nível de US$46.471.

Assim, o crédito fiscal gradualmente vai diminuin-
do, e, a partir de US$46.471 anuais, um casal, marido 
e mulher, com duas crianças, já passa para a faixa que 
paga Imposto de Renda. Com US$50 mil, com US$60 
mil ou com US$80 mil anuais, o casal já passa a pagar 
o Imposto de Renda.

Quais são os efeitos, portanto, do EITC, do Cré-
dito Fiscal por Remuneração Recebida?

De acordo com os estudos realizados pelo Cen-
tro de Prioridades Políticas e Orçamentárias, o Crédi-
to Fiscal por Remuneração Recebida tem contribuído 
para aumentar os níveis de emprego e de renda, tem 
diminuído a necessidade de se pagarem mais seguros-
-desemprego, tem diminuído a pobreza e tem feito o 
sistema tributário norte-americano tornar-se mais justo.

Note que a sociedade, como um todo, ao reco-
lher impostos, contribui para aumentar a renda dos 
trabalhadores, ou seja, a empresa paga o salário, e 
a sociedade, como um todo, paga esse crédito fiscal 
adicional. Os trabalhadores, assim como os empresá-
rios, têm aprovado esse procedimento, pois se tornam 
os trabalhadores mais produtivos e com uma remune-
ração maior.

Muitas vezes, os responsáveis por programas 
como o Bolsa Família, no Brasil, dizem que se trata do 
maior programa de transferência de renda que existe 
no mundo. Mas, na verdade, o programa Bolsa Família 
aumentou significativamente em outubro de 2003 e foi 
iniciado em dezembro de 2003. Três milhões e meio de 
famílias eram beneficiárias, e, hoje, nada menos que 
13,5 milhões de famílias – 13 milhões e 500 mil famí-
lias – estão sendo beneficiadas. Isso teve resultados 
muito positivos para contribuir para a diminuição da 
pobreza extrema, assim como diminuir a desigualdade.
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Mas vejam que o crédito fiscal por remuneração 
recebida, nos Estados Unidos da América, no ano pas-
sado, beneficiou nada menos que 26,5 milhões de fa-
mílias, mais de 75 milhões de pessoas, e com um total 
de aproximadamente US$59 bilhões, o que significou 
uma média, por família, da ordem de US$2.226 por dia. 

O nosso programa Bolsa Família beneficia 13,5 
milhões de famílias. Isso corresponde a algo em tor-
no de 50 ou 51 milhões de pessoas, o que já é mais 
do que ¼ da população brasileira. No ano passado, 
gastamos cerca de US$15 bilhões, e este ano, vamos 
gastar cerca de US$15 bilhões com esse programa. 
Já é um grande progresso.

Mas, eis a questão: deveríamos nós brasileiros, 
digamos, protestar na Organização Mundial do Comér-
cio com respeito aos países que estão subsidiando os 
seus trabalhadores? A minha recomendação é que, ou 
nós fazemos de maneira similar, ou até melhor. E qual 
é a melhor maneira? É justamente caminharmos na 
direção de provermos o programa Bolsa Família pri-
meiramente para, atingindo-se os objetivos da busca 
ativa a todas as famílias que realmente tenham direi-
to, instituirmos a renda básica de cidadania para toda 
população, incondicionalmente. 

E como é que podemos provar que esse é o 
melhor caminho? Através do exemplo da experiência 
pioneira e tão bem-sucedida que existe num lugar do 
mundo por mais de 29 anos – vão-se completar 30 
anos agora –, de se pagar um dividendo igual a todos 
os seus habitantes. E isso justamente aconteceu no 
Alasca, nos Estados Unidos, quando, primeiramente, o 
prefeito de uma pequena vila de pescadores, chamada 
Bristol Bay, observou que, no início dos anos 60, boa 
parte da população era muito pobre. Então, ao obser-
var grande riqueza que saía daquela vila, na forma de 
pesca, mas que não beneficiava todos, ele chegou a 
sugerir: “Vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da 
pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá”. 
“Mais um imposto?” Disseram alguns. Houve enorme 
resistência. Demorou cinco anos para ele persuadir a 
comunidade. Até que, então, instituído, todos passa-
ram a concordar. Foi tão bem sucedido que, dez anos 
depois, ele se tornou governador do Estado do Alasca. 

E eis que, no Alasca, como nós recentemente no 
Brasil descobrimos, na camada pré-sal, no fundo do 
oceano Atlântico, enorme reserva petrolífera, que vai 
permitir a nós brasileiros caminharmos na direção da 
erradicação de fato da pobreza absoluta e provermos 
de boa educação, desenvolvimento tecnológico e cul-
tural todos os brasileiros, no Alasca, no final dos anos 
60, descobriram enorme reserva petrolífera. E aque-
le Governador, Jay Hammond, então, disse aos seus 
300 mil habitantes: “Vamos considerar que o petróleo 

não é uma riqueza renovável como outros recursos 
naturais. Vamos pensar na geração vindoura. Vamos 
separar 25% dos royalties decorrentes da exploração 
dos recursos naturais para instituir um fundo que a 
todos pertencerá”. E ele quis que toda a população 
participasse da decisão. Setenta e seis mil disseram 
“sim”; 38 mil, “não”, num referendo. 

Eis que aqueles recursos passaram a ser investi-
dos em títulos de renda fixa, em ações de empresas do 
Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, 
dos Estados Unidos e internacionais, inclusive das 30 
empresas mais rentáveis do Brasil – o que significa 
que nós colaboramos para que isso ocorresse lá – e 
empreendimentos imobiliários. 

O fundo passou de US$1 bilhão, nos anos 80, 
para US$40 bilhões hoje. E cada pessoa residente 
no Alasca, há um ano ou mais, passou a receber, in-
condicionalmente, um dividendo que foi evoluindo de 
cerca de US$300 anuais para US$3.269, em 2008. O 
que aconteceu? O Alasca se tornou o mais igualitário 
dos 50 Estados norte-americanos. O Coeficiente de 
Gini, dos Estados Unidos, hoje, é de 0,47. No distrito 
de Colúmbia, a maior desigualdade é de 0,53, e no 
Alasca é de apenas 0,40. 

Portanto, se nós quisermos caminhar na direção 
de um resultado de maior equidade no Brasil, é preciso 
instituir a Renda Básica de Cidadania, conforme prevê 
a Lei nº 10.835. Isso será altamente positivo.

Sr. Presidente, quero, então, requerer que mi-
nha palestra, que está em Inglês, seja integralmente 
transcrita. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
também transcrever, nesta minha fala, o resultado po-
sitivo anunciado pela Ministra Tereza Campello, em en-
trevista ao jornal O Estado de S. Paulo, segunda-feira 
última. A Ministra observa que o programa Busca Ativa 
estabeleceu como meta encontrar e cadastrar 800 mil 
famílias a mais em 2013. Segundo a Ministra Tereza 
Campello, até agora, já se conseguiu cadastrar um nú-
mero bem acima do esperado, pois só no primeiro ano 
do Busca Ativa foram localizadas 700 mil famílias em 
situação de extrema pobreza, consideradas invisíveis. 

Portanto, estamos avançando na direção do Brasil 
Sem Miséria – ainda mais agora, com a etapa do Bra-
sil Carinhoso – com uma velocidade mais rápida, para 
atingirmos o objetivo importante, o maior da Presidenta 
Dilma Rousseff, que é erradicar a pobreza extrema em 
nosso País até 2014.

Gostaria também de registrar aqui, Sr. Presidente, 
o prêmio que o Presidente Barack Obama concedeu, 
a Medalha da Liberdade, a inúmeras pessoas, entre 
as quais ao cantor Bob Dylan, que é considerado um 
dos maiores compositores de músicas, como Like a 
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Rolling Stone, A Hard Rain’s A-Gonna Fall, Desolation 
Row e Blowin’ in the Wind, que justamente deu um 
grande sentido a todos aqueles que protestaram con-
tra as guerras do Vietnã, do Iraque e que simboliza a 
luta pela realização da justiça, para que haja efetiva 
paz mundial.

Muito obrigado, Sr. Presidente Senador Paulo 
Paim, por sua paciência em ouvir-me até este momento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não é paciência, é uma alegria. 

V. Exª tem um belíssimo projeto, e o seu projeto é 
para a humanidade. Não é só para os brasileiros, con-
forme V. Exª deixou muito claro na sua exposição. Se 
alguém não entendeu ainda é porque não percebeu a 
grandeza do seu projeto. 

Sou fã do seu projeto. Tenho muita esperança, 
como militante dos direitos humanos, que um dia pos-
samos ver que a maioria dos países do mundo adotou 
o seu projeto, que é gigante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me, Senador Paulo Paim. Quisera que V. Exª 
estivesse presente.

Na segunda feira, ao participar da abertura do 
Congresso Internacional das Comunicações, presidido 
pelo Sr. Luiz Lara, eis que o principal convidado para 
fazer a palestra de abertura foi o Prêmio Nobel da Paz, 
o Arcebispo Desmond Tutu, da África do Sul. 

Quando cheguei ao local, ele estava almoçando. 
Aproximei-me dele e disse: “Eu sou o Senador Suplicy, 
do PT de São Paulo, e queria lhe dizer que, em no-
vembro de 2006, eu estava em Cape Town, Cidade do 
Cabo, na África do Sul, quando ouvi a sua conclamação 
a todos os povos do mundo para que instituíssem em 
seus respectivos países uma renda básica de cidada-
nia”. Inclusive eu estava ao lado do Bispo Zephaniah 
Kameeta, da Namíbia, que iniciou uma experiência 
pioneira, que visitei no ano passado, na Vila de Otjive-

ro. Mil pessoas receberam a renda básica, já por três 
anos e pouco. E tudo lá bem-sucedido.

No Brasil, nós conseguimos aprovar a lei para 
que, por etapas, cheguemos um dia à renda básica 
incondicional para todos os habitantes. Eis que então 
ele me deu aquele cumprimento de bater assim na 
mão, contente e feliz.

Na sua palestra, ele me deu a honra de contar 
como tinha vindo ao Brasil, trinta anos atrás, quando 
encontrou Dom Helder Câmara. Foi visitar as favelas 
com Dom Helder Câmara e viu, naquele tempo do re-
gime militar, muita limitação. Comentou como hoje o 
Brasil estava tão melhor. Citou inclusive que o Brasil, 
pelo Congresso Nacional, e o Presidente tinha apro-
vado, o Presidente Lula tinha sancionado essa lei... 
Tive a honra de ouvir dele: “Acho que o Senador Su-
plicy está por aqui”. Eu então me levantei, e as duas 
mil pessoas lá presentes aplaudiram. 

Foi um dia feliz. Eu quero lhe transmitir isso, por-
que eu sei da sua amizade e admiração por uma pes-
soa como o Bispo Desmond Tutu. Por causa da sua 
extraordinária trajetória na Comissão da Verdade e 
Reconciliação, dá o exemplo para aquilo que a Presi-
denta Dilma agora estabeleceu e nomeou. Uma figura 
tão bela que, ao lado do Presidente Nelson Mandela, 
contribuiu extraordinariamente com os seus exemplos 
para transformar o Planeta Terra num lugar muito me-
lhor para todos nós. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO 

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Obrigado, Senador Suplicy, pelo seu pronunciamento.

Eu só quero aqui, ainda, responder rapidamente, 
diante da audiência da TV Senado. 

Quando falei, antes, em um aparte ao Senador 
Walter Pinheiro, eu disse que o aeroporto da Serra 
Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, seria em Forqueta. 
O Flexa, Presidente da Associação dos Aposentados 
de Caxias do Sul, me corrige de forma muito positiva, 
lembrando a mim que o aeroporto será em Vila Oliva. 
Valeu Flexa, obrigado.

E, ainda, a Graziela lembra quando será a reu-
nião para discutir a questão do Aerus. Conforme eu 

já havia lembrado na tribuna no dia anterior, será no 
dia 12 próximo, com o Advogado-Geral da União para 
discutirmos a questão do Aerus. 

Quanto ao reajuste dos aposentados, também 
perguntaram aqui, o Senador Valadares disse acatará 
a nossa emenda para que o reajuste aconteça via a 
Peça Orçamentária.

Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. 
Senador Suplicy, parabéns pelo seu projeto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição 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 vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 28, de 2012 
(nº 55/2012, 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 mês de abril de 2012, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 28, DE 2012

Aviso nº 55/2012 – BCB
Brasília, 28 de maio de 2012

Assunto: Demonstrativo das emissões do real

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de 

29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições 
para emissão do real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para o acompanhamento e 
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o 
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês 
de abril de 2012, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombi-
ni, Presidente.

249ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22550 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22551251ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22552 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22553253ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22554 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22555255ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22556 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22557257ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22558 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22559259ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22560 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Aviso nº 28, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 29 de 2012 (nº 
525/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.233/2012, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
cujo objeto foi avaliar se a gestão e o uso da tecnolo-
gia da informação estão de acordo com a legislação e 
aderentes às boas práticas de governança de TI (TC 
011.722/2010-7).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 29, DE 2012

Aviso nº 525-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 23 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC-011.722/2010-7, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 23-5-2012, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22561261ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22562 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22563263ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22564 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22565265ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22566 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22567267ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22568 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22569269ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22570 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22571271ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22572 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22573273ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22574 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22575275ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22576 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22577277ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22578 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22579279ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22580 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22581281ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22582 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22583283ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22584 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22585285ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22586 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22587287ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22588 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22589289ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22590 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22591291ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22592 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22593293ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22594 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22595295ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22596 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22597297ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22598 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22599299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22600 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22601301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22602 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22603303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22604 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22605305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22606 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22607307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22608 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22609309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22610 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22611311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22612 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22613313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22614 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22615315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22616 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22617317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22618 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22619319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22620 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22621321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22622 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22623323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22624 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22625325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22626 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22627327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22628 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22629329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22630 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22631331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22632 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22633333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22634 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22635335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22636 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22637337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22638 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22639339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22640 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22641341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22642 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22643343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22644 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22645345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22646 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22647347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22648 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22649349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22650 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22651351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22652 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22653353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22654 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22655355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22656 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22657357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22658 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22659359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22660 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22661361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22662 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22663363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22664 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22665365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22666 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22667367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22668 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22669369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22670 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22671371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22672 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22673373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22674 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22675375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22676 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22677377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22678 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22679379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22680 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22681381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22682 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22683383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22684 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22685385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22686 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22687387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22688 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22689389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22690 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22691391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22692 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22693393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22694 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22695395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22696 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22697397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22698 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22699399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22700 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22701401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22702 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22703403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22704 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22705405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22706 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22707407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22708 Quinta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 31 22709

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Aviso nº 29, de 2012 vai às Comissões de 
Assuntos Econômicos; e de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 30, de 2012 (nº 
494/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.237/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução nº 6, de 2011, do Senado 
Federal (TC 016.325/2011-7).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 30, DE 2012

Aviso nº 494-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 23 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 890-SF de 10-6-2011, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-016.325/2011-7, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 23-5-2012, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Aviso nº 30, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 31, de 2012 (nº 
499/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.248/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução nº 7, de 2011, do Senado 
Federal (TC 017.628/2011-3).

É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 499-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1028-SF, de 22-6-2011, có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
017.628/2011-3, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 23-5-2012, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente,– Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Aviso nº 31, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 

da União, o Aviso nº 709, de 2012, na origem, comu-
nicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 
14, de 2012, do Senado Federal, autuado naquele Tri-
bunal sob o nº TC-014.304/2012-0 e remetido ao setor 
competente para as providências cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 709-GP/TCU
Brasília, 29 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.013 (SF) de 24-5-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 14/2012 (SF), que “Autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e quarenta e 
oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares norte-
-americanos)’ e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes das operações de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-014.304/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) dessa Casa, para ado-
ção das providencias pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O Aviso nº 709, de 2012, foi juntado ao processado 
da Resolução nº 14, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-

mento do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011, 
de minha autoria, que “Altera a Lei nº 12.305, de 2-8-
2010, para disciplinar o descarte de medicamentos de 
uso humano ou de uso veterinário” e que tramita em 
conjunto com PLS nº 718 de 2007 e outros, de forma 
a retomar sua tramitação própria, vez que trata de ma-
téria específica, diferentemente dos demais.– Senador 
Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 503, DE 2012
Requeiro, com fundamento no art. 216 do Regi-

mento Interno, combinado com o disposto no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao 
Exmo. Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Avia-
ção Civil, as seguintes informações relacionadas às 
ações de competência da Infraero, sobre a estrutura 
organizacional e funcionamento da Superintendência 
da Infraero no Estado do Piauí:

1. Quais as companhias aéreas operam linhas 
regulares para o Estado do Piauí e que se utilizam da 
estrutura dos aeroportos?

2. Quantos voos regulares têm os aeroportos do 
Piauí como origem e/ou destino?

3. Qual o número de passageiros que desem-
barcou nos Aeroportos de Teresina e de Parnaíba nos 
últimos três anos?

4. Na Superintendência da Infraero no Estado do 
Piauí, quais são os funcionários, em que cargos foram 
aprovados para o ingresso na carreira, em que cargos 
estão lotados e qual o quantitativo por setor?

5. Em relação ao orçamento da Infraero para o 
Estado do Piauí nos exercícios financeiros de 2011 e 
2012, qual o montante dos recursos alocados e quan-
to foi executado?

6. A Infraero realiza ou realizou pesquisa de opi-
nião dos usuários dos aeroportos no Estado do Piauí?

7. A Infraero já realizou pesquisa para avaliar a 
satisfação dos usuários dos aeroportos no Estado do 
Piauí?

8. Caso a resposta acima seja afirmativa, alinhar 
as datas e os resultados das pesquisas de opinião dos 
usuários sobre a qualidade desses aeroportos?

Justificação
A aviação civil no Brasil passou por um grande 

desenvolvimento na última década, com um aumento 
considerável no número de passageiros regulares que 
se utilizam desse serviço.

Ocorre que, o aumento na demanda não se fez 
acompanhar dos investimentos necessários para pro-
ver a estrutura aeroportuária nacional de condições 
minimamente razoáveis para atender aos passageiros 
e às próprias companhias aéreas.

No Piauí, esse problema é realmente bastante 
sério. A infraestrutura disponibilizada para a aviação 
civil é inteiramente deficitária e diminuta, criando um 
verdadeiro gargalo para o desenvolvimento do Estado.

São comuns as queixas quanto ao extravio de 
bagagem, problemas de atraso de voos, má acomo-
dação dos passageiros no setor de embarque e de 
desembarque, problemas na pista de pouso, demora 
na restituição de bagagem, problemas de estaciona-

mento de veículos dos passageiros, longas filas para 
atendimento de check-in, dentre outros.

Da mesma forma, é queixa recorrente dos usu-
ários dos aeroportos no Estado do Piauí o pequeno 
número de funcionários da INFRAERO, o que impe-
de a solução de problemas que seriam perfeitamente 
contornáveis.

Percebe-se, portanto, que existe uma relação de 
causa e efeito, pois os problemas anteriormente cita-
dos são causados e agravados em boa medida pela 
ausência de funcionários da INFRAERO.

Assim, como a insatisfação dos usuários dos ae-
roportos no Piauí é notória e vem sendo noticiada nos 
veículos de imprensa há bastante tempo, bem como 
também são públicas as queixas das empresas aéreas, 
é preciso que a INFRAERO adotes medidas urgentes 
para contornar esses problemas.

Em razão do exposto, a obtenção destas infor-
mações é fundamental para o desempenho da função 
parlamentar de defesa dos anseios da sociedade. – 
Senador Ciro Nogueira.

(À Mesa para decisão)
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.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá e a Srª Senadora 
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para se-
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, superada a instabilidade 
crônica de nossa moeda, com inflação que tanto en-
travou o desenvolvimento do País, e abordado – enfim! 
–, por política pública consistente, o problema histórico 
da disparidade de renda entre seus cidadãos, o Brasil 
entrou, nos últimos anos, em inegável ciclo virtuoso de 
crescimento econômico com melhoria na distribuição 
da riqueza nacional – coisas que certos teóricos asse-
veravam não serem possíveis de forma concomitante, 
Como conseqüência, deixou de ser o gigante adorme-
cido de anedota e passou a ser visto com respeito pela 
comunidade internacional e, particularmente, pelas 
grandes potências mundiais.

O contexto internacional presente, de grave crise 
econômica dessas potências, contrasta com o aumento 
da relevância das chamadas economias emergentes, 
conhecidas pela sigla Bric, ou Brics, em que a letra b 
designa o Brasil. Relevância econômica que repercute 
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em protagonismo na política global. Entre essas na-
ções emergentes, nosso País figura como aquele com 
mais potencialidade, por sua estabilidade política em 
uma democracia consolidada, coesão cultural do povo 
– até em sua enorme diversidade – e riqueza natural.

Essa mesma riqueza natural e um ponto critico. 
O horizonte econômico do mundo é de escassez de 
recursos naturais, sobretudo os energéticos não-reno-
váveis. A posição das nações ricas não poderia ter sido 
mais claramente explicitada que pela frase de Henry 
Kissinger, estrategista norte-americano, então Secretá-
rio de Estado dos EUA, proferida em 1977: “Os países 
industrializados não poderão viver da maneira como 
existiram até hoje se não tiverem a sua disposição os 
recursos naturais não-renováveis do planeta. Terão que 
montar um sistema de pressões e constrangimentos 
garantidores da consecução de seus intentos.”

Acontece que o Brasil detém a segunda maior 
reserva de água doce do mundo, perdendo somente 
para o Canadá, que tem a sua, na maior parte, con-
gelada e em lugares de difícil acesso. Pensamos, es-
pecialmente, na região amazônica, além de aqüíferos 
como o Guarani, que abrange ares do Centro-Oeste, 
do Sudeste e do Sul. Mas a Amazônia não é somente 
água; trata-se de um ecossistema pouco conhecido, 
com espécies animais e vegetais não catalogadas, 
que podem produzir substâncias inéditas pela ciência 
e de possível uso farmacêutico, por exemplo. Para não 
falarmos de um subsolo de potencial riqueza mineral 
extraordinária.

Ocorre, ainda, que a riqueza do Brasil não está 
apenas na Amazônia. Temos grandes áreas de agri-
cultura industrial de alimentos, em mundo faminto, 
Bens minerais decisivos para a indústria, inclusive a 
nuclear, em diversas regiões. E existe, ainda, aquilo 
que estrategistas da Força Naval chamam “Amazônia 
Azul”: o mar territorial brasileiro.

São mais de 960 mil km² de área de espaço 
marítimo reconhecido pela comunidade internacional, 
correspondente ao produto de um litoral de quase 7,4 
mil km por um domínio de 200 milhas a partir da cos-
ta. Domínio cuja ampliação o País reivindica, junto à 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM), para 350 milhas, o que ampliaria a área 
de reserva para cerca de 4,5 milhões de quilômetros 
quadrados. Não se trata de delírio irresponsável de 
grandeza: nada menos de oito países fazem a mesma 
reivindicação, entre os quais a Rússia.

Recentemente, na Comissão de Relações Exterio-
res desta Casa, depôs o engenheiro Simon Rosenthal, 
professor da Escola Superior de Guerra. Nas palavras 
dele, o território marítimo constitui “áreas imensas, 
quase não exploradas e com riquezas incalculáveis, 

principalmente em biodiversidade, em potencial para 
a biotecnologia, e para a extração mineral”. O mar 
oferece ainda, no futuro, a possibilidade de produção 
energética por meio do aproveitamento das marés, das 
ondas e até dos gradientes térmico e de salinidade.

Agora surgiu mais uma riqueza, cuja possibilida-
de de aproveitamento não é tão remota: as jazidas do 
petróleo e do gás do pré-sal. O País está desenvolven-
do a tecnologia necessária para extrair e transportar 
esses hidrocarbonetos e poderá dispor deles em cer-
ca de uma década, ou menos. Não devemos esque-
cer que petróleo e derivados têm demanda crescente 
no mundo industrializado, e se fazem cada vez mais 
escassos, à exceção de áreas produtivas ricas, mas 
imersas em conflitos políticos aparentemente insaná-
veis, como o Oriente Médio.

Toda essa riqueza nacional, em atividade produ-
tiva ou em potência, atrai a cobiça internacional. Co-
biça sobre território e bens que, até o momento, são 
reconhecidos internacionalmente como integrantes 
do Brasil. Porém, até quando? Será que as potências 
econômicas, que são também potências militares e 
que fundamentam sua ação no plano internacional 
nos parâmetros explicitados por Kissinger, continuarão 
a respeitar as fronteiras e os direitos do Brasil? Não 
é cenário provável, pelo menos se o País continuar 
sem condições mínimas de dissuasão de potenciais 
invasores.

É verdade que os problemas econômicos e so-
ciais constituíam prioridade maior sobre essas questões 
de defesa nacional, sobretudo enquanto o País não 
sobressaísse no concerto das nações como potência 
emergente, ou enquanto a demanda por recursos não-
-renováveis ainda possa ser atendida pelos fornecedo-
res atuais, e na atual conjuntura geopolítica. Amanhã, 
ninguém sabe. As fronteiras terrestres se alongam por 
quase 17 mil km, grande parte dos quais em território 
mal guardado, sujeito a incursões de pessoas dedica-
das ao descaminho de toda sorte de produto e – mais 
gravemente – de contrabandistas de armas e drogas.

Cabe mencionar a continuidade da ação de gru-
pos guerrilheiros, de objetivos pouco definidos, em 
países contíguos, como Colômbia e Peru, que, entram 
em território brasileiro e dele saem, em seus desloca-
mentos táticos e estratégicos. Isso constitui também 
um problema diplomático entre o Brasil e esses paí-
ses, com o País incorrendo em suspeição de falta de 
vontade de ajudar os vizinhos contra as insurreições 
que lhes custam esforço e capital.

Estudiosos da questão da segurança nacional do 
Brasil apontam para certos grupos que se nomeiam 
defensores da natureza ou protetores dos indígenas 
como agentes que minam a soberania brasileira sobre 
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a Amazônia. A idéia segundo a qual o País tem se mos-
trado incompetente contra a ação dos desmatadores, 
ou sem real disposição para conter o morticínio dos 
índios, quer por doenças não prevenidas ou tratadas, 
quer pelo avanço muitas vezes criminoso de posseiros, 
essa idéia, segundo esses estudiosos, enfraquece a 
disposição internacional para reconhecer a soberania 
nacional sobre a região.

Lembremos, também, das acusações de inca-
pacidade de conter a poluição de nossos biomas, aí 
incluído o mar. Lembremos que já se reportou, em al-
guns países, a existência de camisetas e adesivos de 
carros com inscrições como “proteja a Natureza: mate 
um brasileiro”. Se tudo isso não perfaz um clima cultural 
de justificação de uma intervenção no País, em nome 
do bem maior do mundo, então não sei o que o perfaria.

É preciso, portanto, equipar as Forças Armadas 
brasileiras para que façam frente ao desafio de res-
guardar essas riquezas nacionais do ataque direto 
das potências mundiais – porque dos países vizinhos, 
pelo menos de seus Estados, como visto, temos pou-
co a temer. Nem se trata nem de reequipar, visto que 
estão na lona, tanto em termos de pessoal quanto de 
material militar. Segundo reportagem da Folha de S. 
Paulo, de março de 2011, metade dos principais ar-
mamentos do País, como blindados, aviões e navios, 
estaria indisponível para uso.

O reaparelhamento das Forças Armadas e, mui-
to justamente, uma das prioridades da Estratégia Na-
cional de Defesa (END), que foi objeto de um ciclo de 
debates aqui no Senado Federal, documentado na 
revista Em discussão n° 3, de março deste ano, publi-
cada pela Secretaria Especial de Editoração e Publi-
cações desta Casa. Como parte da END, o Ministério 
da Defesa criou, no final do ano passado, um grupo 
de trabalho para planejar o aparelhamento das Forças 
Armadas até 2031.

Entre as medidas mais conhecidas, em termos 
de equipamento, figuram a aquisição dos novos caças 
a jato para a Força Aérea e a de submarinos conven-
cionais para a Marinha, ambas com o requisito, apre-
sentado pelo Brasil, da transferência de tecnologia.

Entretanto, é preciso investir também na cons-
cientização da população brasileira da importância 
de se dispor de capacidade de Defesa Nacional para 
a garantia do domínio soberano sobre terra, mar e ai 
– no território nacional. É necessário que todos com-
preendam em que medida certos gastos militares 
estratégicos, historicamente, têm contribuído para o 
desenvolvimento científico e tecnológico dos países 
ricos e também do nosso.

Entre as reivindicações feitas pelos comandan-
tes militares e analistas de estratégia ouvidos, figura 

a de um engajamento maior da sociedade na Defesa 
Nacional. Um conceito que, fizeram questão de subli-
nhar os expositores, não se refere a força de ataque, 
nem a vitória contra ataques de forças maiores, mas 
de dissuasão de iniciativas nesse sentido, pelos custos 
materiais e humanos da ação.

Esse engajamento maior da sociedade, reivindi-
cam ainda, deve se fazer pelo fortalecimento – não pela 
extinção – do serviço militar obrigatório. Argumentam 
que as Forças Armadas, especialmente o Exército Bra-
sileiro, são espaços de integração de classes, escolas 
de civismo, valores e patriotismo. O serviço, em sua 
visão, deveria ser reestruturado, para que mais jovens 
o façam, e por mais tempo, de modo a estarem mais 
capacitados a manipular armamento moderno.

A própria carreira militar, a partir das escolas de 
formação, caminho para o oficialato, precisa voltar a 
ser atraente para jovens de todas as classes sociais e 
não, como hoje, somente para os de classes de renda 
mais baixa. Isso se deve à pouca atratividade que o 
baixo soldo dos tempos recentes impôs à carreira. A 
recomposição salarial é uma das reivindicações mais 
prementes dos militares e dos estrategistas civis que 
participaram do ciclo de audiências públicas na CRE 
do Senado.

Como representante de um Estado amazônico, 
que abriga a fronteira do extremo Norte, distante dos 
centros de decisões do País e, muitas vezes, esque-
cido, solidarizo-me com as preocupações de militares 
e estudiosos dos assuntos relativos à defesa, e apoio 
suas reivindicações.

A Defesa precisa ser considerada uma prioridade 
nacional, em sua devida medida.

Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
o governo de Roraima recebeu em abril, o documen-
to “Compromisso para o enfrentamento a Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes em Roraima”.

O documento foi entregue por atores sociais, 
representantes de secretarias e órgãos, Polícia Fe-
deral, delegacias, Juizado da Criança e Adolescente, 
Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social (CREAS), conselhos e sindicatos, todos ligados 
ou simpatizantes da luta pelos direitos das crianças e 
adolescentes no Estado. 

A entrega deste documento marcou a passagem 
do Dia Nacional de Combate ao Abuso, à Violência e 
à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 
o dia 18 de abril. 

No documento, os signatários cobram do governo 
a transformação do Núcleo de Proteção da Criança e 
do Adolescente (NPCA), em delegacia especializada 
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em crimes contra criança e adolescente; a implanta-
ção de Vara Especializada em crimes contra crianças 
e adolescentes, o que foi instituído por lei, em 2002; a 
criação do segundo Conselho Tutelar em Boa Vista e 
a viabilização de recursos para a capacitação e qua-
lificação continuada de profissionais que atuam nos 
sistemas de segurança e justiça e Conselhos Tutelares.

Venho aqui, para ratificar todos estes pleitos das 
entidades civis, diante de dois fatores sociais muito 
significativos.

Um deles é a sanção pela presidenta Dilma Rous-
seff, no último dia 17, da Lei 12.650, denominada Lei 
Joanna Maranhão. 

Esta lei, que faz uma homenagem à nadadora 
que, em fevereiro de 2008, denunciou seu treinador por 
abuso sexual que ela sofreu quando criança, represen-
ta mais uma grande conquista do Brasil, no combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A nova lei incluiu o inciso V no artigo 111 do Có-
digo Penal brasileiro, (Decreto-Lei 2.848/40), deter-
minando que o prazo para a prescrição, nos crimes 
sexuais contra crianças e adolescentes, só comece 
a ser contado, a partir do momento em que a vítima 
complete 18 anos de idade e possa dar início à ação 
penal, caso o Ministério Público não tenha aberto an-
tes, uma ação penal contra o agressor. 

No caso dos crimes de maior gravidade, como 
o estupro, a nova contagem da prescrição permitirá 
que a ação seja iniciada 20 anos depois da maiorida-
de. Antes, a contagem do prazo de prescrição para a 
abertura de processo era a partir da data do crime.

A nova lei teve origem a partir do trabalho da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado 
sobre a Pedofilia. O relatório final desta CPI, aprovado 
no Senado, em 2010, fez recomendações ao Ministério 
Público, estados, municípios, Poder Judiciário e aos 
ministérios da Saúde e da Educação. 

Outro fato que motiva minha cobrança ao aten-
dimento aos pleitos da sociedade civil de Roraima é a 
constatação de que o Plantão Central 2, de Boa Vista, 
local onde são atendidos casos de abusos e exploração 
contra crianças e adolescentes, não dispõe da menor 
condição de fazer tal serviço.

De acordo com a afirmação da delegada, Giu-
liana Castro, neste local também são atendidos casos 
relacionados às violências contra a mulher, aos idosos, 
aos deficientes e àqueles casos referentes a adoles-
centes em conflito com a lei. 

Ora, senhoras e senhores, como admitirmos ins-
talações precárias e condições inadequadas para se 
proceder o atendimento a vítimas de crimes tão he-
diondos como são as práticas de abusos e exploração 
sexual de crianças e adolescentes?

A propósito, dados divulgados pelo Núcleo de 
Proteção a Criança e ao Adolescente (NPCA), vin-
culado a Secretaria Estadual de Segurança Pública 
(Sesp), mostram que somente em abril, foram regis-
trados 23 casos de abusos sexuais contra crianças e 
adolescentes.

Os dados evidenciam que, desde janeiro até 
agora, foram registrados só na capital, Boa Vista, 62 
casos de menores de 14 anos, que foram abuso sexual 
ou estupro de vulnerável, sendo que 90% dos casos 
foram contra meninas.

Em 2011, dados dos Centros de Referencias 
Especializados em Assistência Social (Cras), da Se-
cretaria de Trabalho e Bem Estar Social (Setrabes), 
também mostraram números preocupantes.

Conforme o Cras, foram contabilizados 1.512 
atendimentos de abuso sexual com prevalência nas 
faixas-etárias de 7 a 14 anos, em Pacaraima, Rorai-
nópolis, Mucajaí, Bonfim e Boa Vista, que liderou o 
ranking, com 1.157 casos registrados.

Como podemos ser condescendentes com negli-
gência e precariedades nos equipamentos e órgãos de 
atendimento às crianças e adolescentes, quando dados 
estatísticos, colhidos pelo próprio governo do Estado, 
revelam-se bastante significativos e preocupantes?

É bem verdade, que no cenário nacional, dados 
do serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, o Disque Direitos Humanos, o 
Norte aparece com apena 8,8% do total de denúncias 
de exploração sexual de menores no país no período. 

Também é verdade e, bom para nós, que entre os 
Estados da região Norte, Roraima apresenta o menor 
número de ligações para relatar abusos e exploração: 
95 relatos, o equivalente a apenas 0,1%.

Nos demais estados do Norte, os números são 
os seguintes: foram 178 no Amapá, ou 0,2%; 352 no 
Acre, ou 0,4% e 435 em Tocantins, ou 0,5%.

Mas, senhores parlamentares, senhoras senado-
ras, os dados tanto de Roraima como do resto do país, 
mostram que o problema está bem perto de todos. E 
mais: é de ordem pública.

A exemplo do que é levantado no órgão nacio-
nal, aqui, as denúncias de violência contra crianças 
e adolescentes também se dividiram em: negligência 
e as violências psicológica, física e sexual (abusos e 
exploração). Neste último caso, praticados, em geral, 
por um membro da família, (pai biológico, tio, irmãos, 
padrasto e até avós).

O local das cenas de explorações e de violências 
praticadas contra pessoas em situação de vulnerabi-
lidades é bem próximo de todos nós e estão a exigir 
não que fechemos os olhos, mas que ajamos enquan-
to há tempo.
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Por isso, faço minhas as palavras da delegada, 
e, atenta aos anseios dos militantes da causa infanto-
-juvenil, reforço que as instalações e as condições de 
atendimento às vítimas desses crimes são medidas 
fundamentais e urgentes.

Defendo, portanto, humanização e dignidade nas 
políticas de atendimento às vítimas de abuso e ex-
ploração sexual. Tudo começa com a adequação das 
estruturas destinadas ao atendimento dessa clientela. 
Desta feita, com salas reservadas, posturas de respeito 
ao outro e equipe profissional e multidisciplinar, com-
posta de assistentes sociais e psicólogos. 

No âmbito judicial, penso que seja urgente atender 
ao pedido de implantação de Varas Especializadas em 
crimes contra crianças e adolescentes, o que, aliás, já 
foi instituído por lei, desde 2002.

Reivindico, também, a criação do segundo Con-
selho Tutelar em Boa Vista e a viabilização de recur-
sos para a capacitação e a qualificação continuada de 
profissionais que atuam nos sistemas de segurança e 
justiça e Conselhos Tutelares.

Deixo, portanto, aqui, registrada minha expec-
tativa de que as políticas direcionadas às crianças e 
adolescentes de meu Estado, primem por garantir a 
dignidade humana, de todos os cidadãos, particular-
mente de seres que dependem de nós, os adultos – 
que temos a obrigação social de proteger os indivíduos 
em processo de formação.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a sessão, lembrando às Srªs e aos Senadores 
que constará da próxima reunião ordinária deliberativa, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 44, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 492, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2011 (nº 6.176/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-
cia da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força 
Aérea Boliviana.

Pareceres favoráveis, sob nºs 560 e 561, 
de 2012, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Anibal 

Diniz; de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique.

2
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.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Cons-
tituição 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.

4
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 592, DE 2011 – CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 592, de 2011-Consolidação, 
do Senador Antonio Russo, que consolida a 
legislação sanitária vegetal e animal federal.

Parecer sob nº 347, de 2012, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2 – CRA, que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 21 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 16 horas e 40 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 94ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 31 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Humberto Costa e da Sra. Ana Amélia.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 186, DE 2012

“Altera o art. 8º da Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011, para disciplinar a 
divulgação da remuneração e do subsídio 
dos agentes públicos.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso V, renumerados os atuais incisos V e 
VI como incisos VI e VII:

“Art. 8º ...................................................
§ 1º. ......................................................
..............................................................
V – valor bruto e valor após os descontos 

legais da remuneração e do subsídio recebidos 
por ocupante de cargo, posto, graduação, fun-
ção e emprego público, incluindo auxílios, ajudas 
de custo, jetons e quaisquer outras vantagens 
pecuniárias, bem como dos proventos de apo-
sentadoria e pensões daqueles que estiverem na 
ativa, de maneira individualizada, ressalvados as 
situações nas quais a identificação do servidor 
possa pôr em risco a segurança de instituições 
ou de altas autoridades nacionais ou estrangei-
ras e seus familiares ou comprometer atividades 
de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com 
a prevenção ou repressão de infrações;

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

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

Justificação
A aprovação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, conhecida como “Lei de Acesso à Informa-
ção”, representou, sem dúvida, um avanço gigantesco 
na direção da consolidação da cidadania e da trans-
parência do Estado. 

A regulamentação da matéria, entretanto, tem 
gerado grande polêmica no tocante ao tema da divul-
gação da remuneração dos agentes públicos.

Trata-se de tema que já foi objeto de análise 
pelo Supremo Tribunal Federal, no Segundo Agravo 
Regimental na Suspensão de Segurança nº 3.902, 
cujo relator foi o eminente Ministro Carlos Ayres Britto.

Nessa decisão, o Excelso Pretório deixou regis-
trado que a remuneração bruta dos servidores públicos 
é constitutivo de informação de interesse coletivo ou 
geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem 
que a intimidade deles, vida privada e segurança pes-
soal e familiar se encaixem nas exceções de que trata 
a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional 
(inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão 
em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto 
da sociedade.

Decidiu, também, a Corte que (...) não cabe, no 
caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os 
dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a 
agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; 
ou, na linguagem da própria Constituição, agentes es-
tatais agindo ‘nessa qualidade’ (§ 6º do art. 37)”. Ou 
seja, continua o Acórdão, (...) é o preço que se paga 
pela opção por uma carreira pública no seio de um 
Estado republicano (...).

A decisão é, certamente, irretorquível e se impõe 
a sua aplicação.

No entanto, é preciso reconhecer que essa di-
vulgação deve obedecer ao princípio da verdade real, 
sob pena de prestar-se a engodo, de depreciações ao 
servidor e, por extensão, do próprio serviço público.

Divulgar apenas a remuneração bruta do agente 
público, sem explicitar os descontos legais a ele im-
postos, como os tributos e o abate teto, é prover falsa 
informação quanto aos seus reais ganhos, fomentan-
do a formação de juízo negativo a respeito do serviço 
público.

Como regra, esses descontos – que são recursos 
que, efetivamente, retornam ao Estado – represen-
tam não menos de um terço do valor bruto deferido 
ao servidor.

Assim, não prestar a informação completa à po-
pulação representa não apenas uma enorme injusti-
ça com o funcionário do Estado, como um verdadeiro 
desserviço ao próprio direito à transparência.

Por outro lado, o projeto se refere apenas aos 
descontos com previsão legal. Informações cuja di-
vulgação poderiam ser constrangedoras, com paga-
mento de pensões e empréstimos bancários, ficam 
preservadas.

Desta forma, por crer que a presente proposi-
ção evitará distorções injustas e até constrangedo-
ras é que apelamos pelo apoio dos Nobres Parla-
mentares para a sua rápida aprovação. – Senador
Eduardo Lopes.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“.......................................................... ...
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:

..............................................................
XXXIII – todos têm 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, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado;

......... .....................................................
Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:

..............................................................
Art. 6º. As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso con-
tra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

......................................................... ....”

LEI Nº. 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o

do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 
8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

“.............................................................
Art. 8o. É dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas.

§ 1o Na divulgação das informações a que 
se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I – registro das competências e estrutura or-
ganizacional, endereços e telefones das respectivas 
unidades e horários de atendimento ao público;

II – registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros;

III – registros das despesas;
IV – informações concernentes a proce-

dimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados;

V – dados gerais para o acompanhamen-
to de programas, ações, projetos e obras de 
órgãos e entidades; e

VI – respostas a perguntas mais frequen-
tes da sociedade.

§ 2o Para cumprimento do disposto no 
caput, os órgãos e entidades públicas deverão 
utilizar todos os meios e instrumentos legíti-
mos de que dispuserem, sendo obrigatória a 
divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet).

§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deve-
rão, na forma de regulamento, atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de 
conteúdo que permita o acesso à informação 
de forma objetiva, transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão;

II – possibilitar a gravação de relatórios 
em diversos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, tais como plani-
lhas e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações;

III – possibilitar o acesso automatizado 
por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina;

IV – divulgar em detalhes os formatos 
utilizados para estruturação da informação;

V – garantir a autenticidade e a integrida-
de das informações disponíveis para acesso;

VI – manter atualizadas as informações 
disponíveis para acesso;

VII – indicar local e instruções que per-
mitam ao interessado comunicar-se, por via 
eletrônica ou telefônica, com o órgão ou enti-
dade detentora do sítio; e

VIII – adotar as medidas necessárias 
para garantir a acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência, nos termos do 
art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, apro-
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vada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de 
julho de 2008.

§ 4o Os Municípios com população de 
até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispen-
sados da divulgação obrigatória na internet a 
que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade 
de divulgação, em tempo real, de informações 
relativas à execução orçamentária e financeira, 
nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da 
Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

......................................................... ....”
(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 2012

Permite a dedução do imposto de ren-
da de valores doados a projetos e ativida-
des de reciclagem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Poderão ser deduzidos do imposto de renda 

devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas pes-
soas físicas, ou em cada período de apuração, trimestral 
ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real, 50% do valor das doações, devidamente comprova-
das, feitas no ano-calendário, na forma do regulamento, a 
projetos e atividades de reciclagem previamente aprovados 
pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por recicla-
gem o processo de transformação de resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-
-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos, observados as condições e 
os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente e, se couber, do Sis-
tema Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Unifi-
cado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

§ 2º A dedução de que trata o caput deste artigo 
fica limitada:

I – no caso da pessoa jurídica, a 4% (quatro por 
cento) do imposto de renda devido, conjuntamente 
com as deduções de que trata o inciso II do art. 6º da 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, observado 
o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995;

II – no caso da pessoa física, a 6% (seis por cen-
to) do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, 
conjuntamente com as deduções de que tratam o art. 
22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o 
art. 1º da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006.

§ 3º As pessoas jurídicas não poderão deduzir 
o valor da doação de que trata o caput deste artigo 

para fins de determinação do lucro real e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano subsequente.

Justificação
A legislação ambiental brasileira é rica em meca-

nismos de comando e controle para a proteção do meio 
ambiente. Contudo, mostra-se carente em instrumentos 
econômicos destinados a estimular práticas sustentáveis 
no desempenho das diversas atividades econômicas.

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, buscou contribuir 
para o preenchimento dessa lacuna ao prever, em seu 
art. 44, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no âmbito de suas competências, poderão 
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos 
fiscais, financeiros ou creditícios às indústrias e entidades 
dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem 
de resíduos sólidos produzidos no território nacional.

O objetivo do projeto que ora oferecemos à apre-
ciação do Senado Federal é carrear recursos adicionais 
ao financiamento de projetos e atividades de reciclagem, 
por meio do estímulo a doações por parte de pessoas 
físicas e jurídicas. No Brasil, essas doações têm sido tí-
midas, mas demonstram vasto potencial para o custeio, 
com recursos privados, de atividades dessa natureza.

É importante destacar que o presente projeto não 
aumenta a renúncia fiscal da União, não demandan-
do medidas de adequação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Isso porque a possibilidade de dedução estará 
contida dentro dos mesmos limites agregados hoje 
oferecidos ao contribuinte para doações à Lei Roua-
net, à Lei do Audiovisual, aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a patrocínios e doações 
no apoio direto a projetos desportivos e paradesporti-
vos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

Acreditamos que este projeto constitui importante 
contribuição do Senado Federal para o estímulo à reci-
clagem, atividade de fundamental importância para o 
controle e a redução das pressões sobre os recursos 
ambientais. Contamos, pois, com o apoio de nossos 
Pares para o aprimoramento e a aprovação desta ini-
ciativa. – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Conversão da MPv nº 1.602, de 1997
Produção de efeito

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências
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Art. 5º A dedução do imposto de renda relativa aos 
incentivos fiscais previstos no art. 1º da Lei nº 6.321, 
de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4º da Lei 
nº 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando consi-
derados isoladamente, a quatro por cento do imposto 
de renda devido, observado o disposto no § 4º do art. 
3º da Lei nº 9.249, de 1995.

 Art. 6º Observados os limites específicos de 
cada incentivo e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 
9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:

 I – o art. 1º da Lei nº 6.321, de 1976 e o inciso
I do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá ex-
ceder a quatro por cento do imposto de renda devido;

II – o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, com a redação do art. 10 da Lei nº 8.242, 
de 12 de outubro de 1991, o art. 26 da Lei nº 8.313, 
de 1991, e o art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 
1993, não poderá exceder a quatro por cento do im-
posto de renda devido. 

 II - o art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, e o art. 1o da 
Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder 
quatro por cento do imposto de renda devido. (Reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001)

 Art. 7º A pessoa jurídica que absorver patrimônio 
de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, 
na qual detenha participação societária adquirida com 
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 
20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 
1977: (Vide Medida Provisória nº 135, de 30.10.2003)

Art. 21. Relativamente aos fatos geradores ocor-
ridos durante os anos-calendário de 1998 a 2003, a 
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), constante 
das tabelas de que tratam os arts. 3o e 11 da Lei no

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as correspon-
dentes parcelas a deduzir, passam a ser, respectiva-
mente, a alíquota, de 27,5% (vinte e sete inteiros e 
cinco décimos por cento), e as parcelas a deduzir, até 
31 de dezembro de 2001, de R$ 360,00 (trezentos e 
sessenta reais) e R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e 
vinte reais), e a partir de 1o de janeiro de 2002, aque-
las determinadas pelo art. 1o da Lei no 10.451, de 10 
de maio de 2002, a saber, de R$ 423,08 (quatrocen-
tos e vinte e três reais e oito centavos) e R$ 5.076,90 
(cinco mil e setenta e seis reais e noventa centavos).
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)

Parágrafo único. São restabelecidas, relativa-
mente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o

de janeiro de 2004, a alíquota de 25% (vinte e cinco 
por cento) e as respectivas parcelas a deduzir de R$ 
370,20 (trezentos e setenta reais e vinte centavos) e 
de R$ 4.442,40 (quatro mil, quatrocentos e quarenta 
e dois reais e quarenta centavos), de que tratam os 

arts. 3o e 11 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, modificados em coerência com o art. 1o da Lei 
no 10.451, de 10 de maio de 2002.(Redação dada 
pela Lei nº 10.637, de 2002) (Revogado pela Lei nº 
10.828, de 2003)

 Art. 22. A soma das deduções a que se referem 
os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995, fica 
limitada a seis por cento do valor do imposto devido, 
não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer 
dessas deduções.

 Art. 23. Na transferência de direito de proprie-
dade por sucessão, nos casos de herança, legado ou 
por doação em adiantamento da legítima, os bens 
e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado 
ou pelo valor constante da declaração de bens do de
cujus ou do doador.

 § 1º Se a transferência for efetuada a valor de 
mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo 
qual constavam da declaração de bens do de cujus
ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de 
renda à alíquota de quinze por cento.

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Mensagem de veto
Regulamento

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, 
e dá outras providências

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

 Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos 
e contribuições federais serão expressos em Reais.

 Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas 
e a contribuição social sobre o lucro líquido serão de-
terminados segundo as normas da legislação vigente, 
com as alterações desta Lei.

 Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pes-
soas jurídicas é de quinze por cento.

 § 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitra-
do, apurado anualmente, que exceder a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), sujeita-se à incidência de 
adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.

 § 2º O limite previsto no parágrafo anterior será 
proporcional ao número de meses transcorridos, quan-
do o período de apuração for inferior a doze meses.

 § 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitra-
do, que exceder o valor resultante da multiplicação de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses 
do respectivo período de apuração, sujeita-se à inci-
dência de adicional de imposto de renda à alíquota de 
dez por cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)

 § 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, 
inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
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e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento 
da liquidação.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)

 § 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, 
à pessoa jurídica que explore atividade rural de que 
trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.

 § 4º O valor do adicional será recolhido integral-
mente, não sendo permitidas quaisquer deduções. 

 Art. 4º Fica revogada a correção monetária das 
demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, 
de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 
28 de junho de 1991.

 Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qual-
quer sistema de correção monetária de demonstrações 
financeiras, inclusive para fins societários.

 Art. 5º O inciso IV do art. 187 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.187 .................................................
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as 

receitas e despesas não operacionais;
....................................................................................

LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

Texto compilado
Dispõe sobre incentivos e benefícios para 

fomentar as atividades de caráter desportivo 
e dá outras providências.

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

DOS INCENTIVOS AO DESPORTO
Art. 1o Até o ano-calendário de 2015, inclusive, 

poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, 
apurado na Declaração de Ajuste Anual pela pessoa 
física, ou em cada período de apuração, trimestral ou 
anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real os valores despendidos a título de patrocínio ou 
doação, no apoio direto a projetos desportivos e pa-
radesportivos previamente aprovados pelo Ministério 
do Esporte. Vide Medida Provisória nº 342, de 2006.

Art. 1o A partir do ano-calendário de 2007 e até 
o ano-calendário de 2015, inclusive, poderão ser de-
duzidos do imposto de renda devido, apurado na De-
claração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em 
cada período de apuração, trimestral ou anual, pela 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real os 
valores despendidos a título de patrocínio ou doação, 
no apoio direto a projetos desportivos e paradesporti-
vos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 
(Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007)

§ 1o As deduções de que trata o caput deste ar-
tigo ficam limitadas:

I – relativamente à pessoa jurídica, a 4% (quatro 
por cento) do imposto devido, observado o limite previs-
to no inciso II do caput do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, em cada período de apuração; 
Vide Medida Provisória nº 342, de 2006.

I – relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por 
cento) do imposto devido, observado o disposto no §
4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, em cada período de apuração; (Redação dada 
pela Lei nº 11.472, de 2007)

II – relativamente à pessoa física, a 6% (seis por 
cento) do imposto devido na Declaração de Ajuste 
Anual, conjuntamente com as deduções de que trata 
o art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 2o As pessoas jurídicas não poderão deduzir 
os valores de que trata o caput deste artigo para fins 
de determinação do lucro real e da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não 
excluem ou reduzem outros benefícios fiscais e dedu-
ções em vigor.

§ 4o Não são dedutíveis os valores destinados a 
patrocínio ou doação em favor de projetos que benefi-
ciem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica 
vinculada ao doador ou patrocinador.

§ 5o Consideram-se vinculados ao patrocinador 
ou ao doador:

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências.

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

CAPÍTULO V
Dos Instrumentos Econômicos

Art. 42. O poder público poderá instituir medidas 
indutoras e linhas de financiamento para atender, prio-
ritariamente, às iniciativas de:

I – prevenção e redução da geração de resíduos 
sólidos no processo produtivo;

II – desenvolvimento de produtos com menores 
impactos à saúde humana e à qualidade ambiental 
em seu ciclo de vida;

III – implantação de infraestrutura física e aqui-
sição de equipamentos para cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reu-
tilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda;

IV – desenvolvimento de projetos de gestão dos 
resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos ter-
mos do inciso I do caput do art. 11, regional;
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V – estruturação de sistemas de coleta seletiva 
e de logística reversa;

VI – descontaminação de áreas contaminadas, 
incluindo as áreas órfãs;

VII – desenvolvimento de pesquisas voltadas para 
tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;

VIII – desenvolvimento de sistemas de gestão am-
biental e empresarial voltados para a melhoria dos pro-
cessos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.

Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos 
creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, 
as instituições oficiais de crédito podem estabelecer 
critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos 
créditos do Sistema Financeiro Nacional para investi-
mentos produtivos.

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, no âmbito de suas competências, 
poderão instituir normas com o objetivo de conceder 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeita-
das as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:

I – indústrias e entidades dedicadas à reutiliza-
ção, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos 
produzidos no território nacional;

II – projetos relacionados à responsabilidade pelo 
ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parce-
ria com cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda;

III – empresas dedicadas à limpeza urbana e a 
atividades a ela relacionadas.

Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos 
termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 
públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade 
na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 
Federal.

Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capí-
tulo será efetivado em consonância com a Lei Com-
plementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do 
respectivo plano plurianual, as metas e as priorida-
des fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e 
no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis 
orçamentárias anuais.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para consi-
derar como de manutenção e desenvolvi-
mento do ensino as despesas com alimen-
tação escolar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IX: 

“Art. 70. ................................................
..............................................................
IX – programas de alimentação esco-

lar.” (NR).

Art. 2º O inciso IV do art. 71 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 71. ................................................
..............................................................
IV – programas suplementares de as-

sistência médico-odontológica, farmacêutica, 
psicológica e de assistência social;

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano subsequente ao de sua publicação.

Justificação
A educação deve ser considerada como um proces-

so amplo, que envolve, no ensino básico, o desenvolvi-
mento da criança e do adolescente nos aspectos cognitivo, 
motor e ético. Por isso, a Constituição Federal, em seu art. 
208, inciso VII, estabeleceu como o dever do Estado com 
o ensino a garantia de atendimento ao educando, em toda 
a educação básica, por meio de programas suplementa-
res de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde. Com base nesse mandamento, 
foram criados ou aperfeiçoados programas federais, bem 
como dos entes federados, nas quatro áreas.

Uma das iniciativas federais consiste no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que, atualmen-
te, atinge expressiva parcela dos alunos das escolas de 
educação básica públicas e filantrópicas. Nos termos 
da legislação vigente, o Pnae tem por objetivo contribuir 
para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, 
a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de 
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, mediante 
ações educativas e a oferta de refeições que atendam a 
suas necessidades nutricionais ao longo do período letivo.

Desde 1993, a execução do Pnae foi descentrali-
zada, mediante a transferência de recursos aos entes 
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federados. A partir de 1999, a transferência passou a ser 
feita automaticamente, sem a necessidade de celebra-
ção de convênios ou quaisquer outros instrumentos do 
gênero, o que propiciou maior agilidade ao programa. Foi 
prevista, ainda, a criação, em cada município, do Con-
selho de Alimentação Escolar (CAE), órgão deliberativo, 
fiscalizador e de assessoramento para a execução do 
programa, com a participação de membros da comu-
nidade, professores, pais de alunos e representantes 
dos Poderes Executivo e Legislativo. Muitos estados e 
municípios buscaram ampliar o alcance do programa 
federal, com a utilização de recursos próprios.

Ocorre que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), ao estabelecer, em seus arts. 70 e 71, 
as despesas que são consideradas de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), para efeito da vin-
culação de recursos prevista no caput do art. 212 da 
Constituição Federal, não contemplou aquelas dirigidas 
ao financiamento de programas de alimentação escolar.

Esse tratamento diferenciou-se daquele recebido 
pelos programas suplementares de material didático-
-escolar e de transporte escolar, cujas despesas são 
consideradas de MDE. Por sua vez, a assistência à 
saúde do estudante, que não constitui despesa de 
MDE, pode contar com os recursos dirigidos ao Sis-
tema Único de Saúde.

Ora, a alimentação escolar é imprescindível para a 
adequada nutrição de expressiva parcela dos estudan-
tes da educação básica pública. Os recursos investidos 
nessa área têm impacto direto no bom desenvolvimento 
do processo educativo. Assim, não nos parece razoável 
criar restrições para que o poder público, particularmen-
te por meio de iniciativas dos municípios e dos estados, 
destine recursos para a alimentação dos estudantes.

Para corrigir essa falha, apresentamos este pro-
jeto, que altera os arts. 70 e 71 da LDB, de forma a 
considerar como de MDE os recursos aplicados nos 
programas de alimentação escolar. Essa medida in-
centivará muitos entes federados a empreender no-
vas ações para melhorar a dieta dos estudantes das 
escolas públicas e filantrópicas.

Em face do exposto, conclamo as Senhoras e os 
Senhores Congressistas a oferecer seu apoio à transfor-
mação deste projeto em lei. – Senador Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

RIBEIRO – Alterada

TÍTULO VII
 Dos Recursos Financeiros

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 

com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compre-
endendo as que se destinam a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação;

II – aquisição, manutenção, construção e con-
servação de instalações e equipamentos necessários 
ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vin-
culados ao ensino;

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pes-
quisas visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino;

V – realização de atividades-meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de 
escolas públicas e privadas;

VII – amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo;

VIII – aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção 
e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I – pesquisa, quando não vinculada às instituições 
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de 
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramen-
to de sua qualidade ou à sua expansão;

II – subvenção a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III – formação de quadros especiais para a ad-
ministração pública, sejam militares ou civis, inclusive 
diplomáticos;

IV – programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psi-
cológica, e outras formas de assistência social;

V – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI – pessoal docente e demais trabalhadores da 
educação, quando em desvio de função ou em ativida-
de alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72.As receitas e despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas 
nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios 
a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 73.Os órgãos fiscalizadores examinarão, priori-
tariamente, na prestação de contas de recursos públicos, 
o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição 
Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias e na legislação concernente.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 504, DE 2012
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento In-

terno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do 
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2009, que estabelece 
advertências nos rótulos e nas embalagens de bebidas 
alcoólicas, com os seguintes projetos já apensados: 
Projeto de Lei do Senado nº 151/2007; Projeto de Lei 
do Senado nº 505/2007; Projeto de Lei do Senado nº 
99/2011; Projeto de Lei do Senado nº 177/2011; Projeto 
de Lei do Senado nº 307/2011/ Projeto de Lei do Senado 
nº 692/2001; Projeto de Lei do Senado nº 703/2011 e 
Projeto de Lei do Senado nº 9/2012, por disporem so-
bre matéria correlata. – Senador Francisco Dornelles.

(À mesa para decisão).

REQUERIMENTO Nº 505, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258, combinado 

com o art. 260, II, b, do Regimento Interno, a trami-
tação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 9, 
de 2009, do Senador Cristovam Buarque (PDT – DF), 
que “Estabelece advertências nos rótulos e nas em-
balagens de bebidas alcoólicas”, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 151 e 505, de 2007; 99, 177, 307, 
692, 703, de 2011; e 9 de 2012, por versarem sobre a 
mesma matéria.– Senador Ciro Nogueira.

(À mesa para decisão).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão nos 
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alí-

nea c, item 12, do Regimento Interno, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 224, de 2004, que “Altera a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso, para acrescentar dispositivos ao 
art. 39 e dá nova redação ao caput do art. 40”, que 
tratam da gratuidade no transporte coletivo, de autoria 
do Senador Alvaro Dias, além das Comissões de As-
suntos Econômicos e de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, seja também remetido à Comissão 
de Constituição e Justiça.

Justificação
A proposta legislativa em epígrafe visa alterar 

dispositivos do Estatuto do Idoso, que tratam da gra-
tuidade do transporte coletivo, alterando a idade de 65 
anos para 60 anos, contrapondo o que dispõe o artigo 
230, § 2º, da Constituição Federal.

Torna-se imprescindível a manifestação da Comis-
são de Constituição e Justiça nessa discussão, emitin-
do parecer sobre a constitucionalidade e juridicidade 
da matéria em epígrafe. – Senador Clésio Andrade.

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 507, DE 2012
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, 

requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 87, de 2009, de minha autoria, que 
Acrescenta o § 4º ao art. 1º da Lei nº 11.347, de 27 
de setembro de 2006, que dispõe sobre a distribuição 
gratuita de medicamentos aos portadores de diabetes 
inscritos em programas de educação para diabéticos.

Tendo em vista que parte da proposição em apre-
ço já foi incorporada ao ordenamento jurídico.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2012. – Sena-
dor Renan Calheiros.

REQUERIMENTO Nº 508, DE 2012
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, 

requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 391, de 2008, de minha autoria, que 
Altera a Lei nº 11.347, de 27 de setembro de 2006, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
e materiais necessários à sua aplicação à monitora-
ção da glicemia capilar aos portadores de diabetes 
inscritos em programas de educação para diabéticos.

Tendo em vista que parte da proposição em apre-
ço já foi incorporada ao ordenamento jurídico.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2012. – Sena-
dor Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência defere os requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu a Mensagem 
n° 229, de 2012, na origem, da Senhora Presidente 
da República, que restitui os autógrafos do Projeto de 
Lei de Conversão n° 9, de 2012, (proveniente da Me-
dida Provisória n° 552/2011), que altera o art. 4º da 
Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, e o art. 1º da 
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Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, sancionado e 
transformado na Lei n° 12.655, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu da Excelentís-

sima Senhora Presidente da República as Mensagens 

nºs 47 a 55, de 2012-CN (nºs 216 a 224, de 2012, na 

origem), encaminhando os seguintes Projetos de Lei 

do Congresso Nacional:

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22827425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22828 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22829427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22830 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22831429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22832 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22833431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22834 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22835433ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22836 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22837435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22838 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22839437ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22840 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22841439ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22842 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22843441ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22844 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22845443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22846 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22847445ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22848 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22849447ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22850 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22851449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22852 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22853451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22854 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22855453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22856 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22857455ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22858 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22859457ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22860 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22861459ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22862 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22863461ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22864 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22865463ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22866 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22867465ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22868 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22869467ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22870 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22871469ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22872 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22873471ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22874 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22875473ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22876 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22877475ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22878 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22879477ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22880 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22881479ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22882 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22883481ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22884 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22885483ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22886 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22887485ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22888 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22889487ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22890 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL488



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22891489ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22892 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22893491ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22894 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22895493ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22896 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22897495ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22898 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22899497ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22900 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22901499ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22902 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22903501ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22904 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22905503ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22906 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22907505ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22908 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22909507ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22910 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22911509ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22912 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22913511ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22914 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22915513ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22916 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22917515ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22918 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22919517ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22920 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22921519ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22922 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22923521ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22924 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22925523ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 112 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calen-
dário para tramitação dos projetos:

Leitura: 31-5-2012

Até 5/6 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 13/6 prazo para apresentação de emendas;
até 18/6 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos das emendas apresentadas; e

até 3/7 prazo para apresentação, publicação, distribui-
ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Os projetos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 1º de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22927525ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22928 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22929527ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22930 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22931529ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22932 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22933531ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22934 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

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) – A Presidência recebeu do Presidente do 
Tribunal de Contas da União o Aviso nº 9, de 2012-CN
(nº 723-GP/TCU/2012, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 
da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do 
Tribunal de Contas da União, referente ao 1º trimestre 
do exercício de 2012.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 9, DE 2012 – CN

Aviso nº 723-GP/TCU
Brasília, 30 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 
da Constituição Federal, tenho a honra de encaminhar 
a Vossa Excelência o Relatório das Atividades deste 
Tribunal referente ao 1º trimestre do exercício de 2012. 

Respeitosamente, – Senador Benjamin Zymler,
Presidente.

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22935533ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22936 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22937535ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22938 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22939537ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22940 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22941539ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22942 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22943541ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22944 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22945543ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22946 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22947545ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22948 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22949547ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22950 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22951549ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22952 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22953551ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22954 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22955553ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22956 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22957555ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22958 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22959557ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22960 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22961559ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22962 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22963561ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22964 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22965563ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22966 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22967565ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22968 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22969567ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22970 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22971569ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22972 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22973571ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22974 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22975573ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22976 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22977575ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22978 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22979577ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22980 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22981579ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22982 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22983581ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22984 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22985583ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22986 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22987585ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22988 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22989587ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22990 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22991589ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22992 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22993591ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22994 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22995593ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22996 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22997595ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



22998 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 1º 22999597ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calen-
dário para tramitação da matéria:

Leitura: 31-5-2012
até 5/6 prazo para publicação e distribuição dos avul-

sos da matéria;
até 20/6 prazo para apresentação de relatório;
até 27/6 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 4/7 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção 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 1º de junho do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, conce-
do a palavra ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, funcio-
nários do plenário, funcionários da Casa, senhoras e 
senhores, ontem, participei da terceira edição do Prê-
mio Top Etanol, evento que premia trabalhos e seus 
autores em temas relativos à agroenergia, bem como 
personalidades que tenham contribuído de forma acen-
tuada para o setor.

O Prêmio Top Etanol é uma iniciativa do Projeto 
Agora, que reúne empresas de toda a cadeia sucro-
energética do País e oferece premiações em quatro 
modalidades: jornalismo, trabalhos acadêmicos, foto-
grafia e inovação tecnológica.

Aliás, como paranaense, não poderia deixar de 
saudar a presença da Associação dos Produtores de 
Bioenergia do meu Estado, a Alcopar, na pessoa do 
seu Presidente Miguel Tranin. Entre os promotores 
desse importante evento, também estava o Fórum, 
que representa todo o País, e a Única, que represen-
ta a união das empresas de açúcar e álcool no Brasil.

Penso, Sr. Presidente, que foi extremamente opor-
tuna a realização do Top Etanol a menos de 15 dias 
do início da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio+20. 

Afinal, no que se refere à sustentabilidade ener-
gética e ambiental, o programa de etanol brasileiro tal-
vez seja o exemplo de maior sucesso que poderemos 
apresentar ao mundo na Rio+20.

Ao longo de seus oito anos de governo, o ex-Pre-
sidente Lula promoveu, nos quatro cantos do mundo, o 
etanol brasileiro, divulgando nossa experiência de mais 
de 30 anos de produção e, sobretudo, as vantagens 
energéticas e ambientais da proliferação mundial do 
uso e da produção de etanol.

Aquilo que ficou conhecido como a busca pela 
comodititização do etanol foi uma causa perseguida de 
forma permanente pelo então Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Além dos benefícios ao meio ambiente, a trans-
formação do etanol em commodities é uma oportuni-
dade de geração de emprego e renda para muitos dos 
países que mais precisam desenvolver-se no mundo.

É verdade que a crise econômica mundial, a partir 
do ano de 2008, impactou de forma negativa na maio-
ria das fontes alternativas e renováveis de produção 
energética, porém, com a retomada dos altos preços 
do barril de petróleo, felizmente, além das vantagens 
ambientais, voltou a fazer sentido econômico o inves-
timento em energia não poluente,

Srªs e Srs. Senadores, no que se refere à sus-
tentabilidade, tema central da Rio+20, a produção de 
etanol no Brasil merece destaque. Depois de muitos 
anos de investimento e pesquisa, o Brasil pode apre-
sentar ao mundo uma fonte de energia avançada do 
ponto de vista ambiental e eficiente do ponto de vista 
energético e viável economicamente. Isso tudo sem 
falar nas condições logísticas de distribuição e con-
sumo que já atingimos e podemos mostrar ao mundo, 
afinal, há anos, todos os postos de gasolina do Brasil 
possuem ao menos uma bomba de etanol.

Além disso, o País já possui uma frota de auto-País já possui uma frota de auto-aís já possui uma frota de auto-
móveis composta, em sua maioria, pelos chamados 
carros flex, cuja venda anual já responde por cerca de 
90% do total dos veículos vendidos neste País.

A Rio+20, com certeza e com a grandeza que 
esperamos, será, com a presença expressiva de che-
fes de Estado, diplomatas, cientistas, acadêmicos, po-
líticos, jornalistas, representantes do terceiro setor, as 
chamadas ONGs, enfim, de todos que comparecerem 
à capital fluminense, uma oportunidade única para que 
o nosso País, na condição de anfitrião, possa apresen-
tar ao planeta suas melhores experiências de sucesso. 
E certamente o etanol é uma delas.

Se, ao longo dos oito anos do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, esse cidadão brasileiro viajou o 
mundo como um caixeiro viajante, vendendo o etanol 
brasileiro, agora, na Rio+20, teremos o mundo intei-
ro no Brasil para efetivamente conhecer a história de 
sucesso e eficiência da produção e do consumo do 
petróleo verde brasileiro. Não podemos perder essa 
oportunidade, Sr. Presidente.
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Na mesma linha de sucesso, apenas com menor 
tempo de experiência, está o Programa Nacional de 
Biodiesel, cujos resultados demonstram novo acerto 
do governo anterior, mantido hoje pela nossa Presi-
dente Dilma.

O programa ganhou em escala e, embora não 
tenha atingido sua plenitude no que se refere à gera-
ção de renda para os pequenos produtores rurais, já é 
uma realidade totalmente implementada na matriz de 
combustível nacional, afinal, vivemos a era do B5, em 
que 5% de todo diesel vendido nos postos do nosso 
País é biodiesel.

Sras e Srs Senadores, voltando ao etanol, no mo-
mento em que celebro e destaco o êxito deste setor, 
é imperioso destacar o momento de crise econômica 
enfrentada por ele.

Ontem, no evento Top Etanol, tivemos a opor-
tunidade de ouvir pronunciamentos de vários líderes 
do setor externando grande preocupação com as di-
ficuldades econômicas enfrentadas por toda cadeia 
produtiva da cana-de-açúcar.

Na ocasião, foi destacada a necessidade de bus-
car junto ao Governo Federal a implementação efeti-
va de políticas públicas voltadas para a retomada do 
crescimento do setor, afinal, a tão sonhada comoditi-
tização do etanol como combustível mundial significa 
aumento constante e expressivo da demanda pelo 
etanol, o que significa necessidade de ampliação da 
capacidade atual de produção.

Depois de muitos anos, o Brasil conseguiu quebrar 
históricas barreiras internacionais e permitir a entrada 
do etanol brasileiros em mercados importantes, como 
os Estados Unidos da América.

E exatamente neste momento, quando esperáva-
mos estar aptos para incrementar as nossas exporta-
ções para os norte-americanos, estamos importando 
etanol daquele país.

É evidente, portanto, a importância de viabilizar-
mos e incentivarmos a implementação e a ampliação 
da produção nacional de etanol, responsável pela ge-
ração de centenas de milhares de empregos em todo 
o nosso País. Para tanto, é essencial a construção de 
políticas públicas voltadas a esse desafio.

É imperioso, portanto, Sr. Presidente, que a ca-
deia produtiva do setor e o Governo Federal aprofun-
dem suas conversas e busquem caminhos para que 
o sonho do ex-Presidente Lula da Silva, de ver o eta-
nol brasileiro ao redor do mundo, seja concretizado. 
E não só pelo sonho do ex-Presidente, mas também 
para que isso se torne uma fonte de renda das mais 
importantes deste País.

O momento, Sr. Presidente, é este, quando o 
nosso País sedia uma conferência da ONU sobre a 

sustentabilidade, a Rio+20. É quando estamos, en-
fim, rompendo barreiras de comércio internacional do 
nosso etanol.

Sr. Presidente, sou Relator, aqui no Senado Fede-
ral, na Comissão de Agricultura, do marco regulatório 
dos biocombustíveis. E, percebendo a importância, nes-
te momento, de criarmos energias renováveis. Acredito 
que o Senado Federal terá a oportunidade de construir, 
Sr. Presidente e Srª Senadora Ana Amélia, uma grande 
legislação para o momento, para o amanhã e para o 
futuro do Brasil no que diz respeito à sustentabilidade 
na produção de combustíveis renováveis.

Com muita honra, concedo o aparte à Senadora 
Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Sérgio Souza, cumprimento-o pela abordagem deste 
tema praticamente às vésperas da Rio+20, em que o 
Brasil vai demonstrar realmente o seu protagonismo 
logo após a sanção e os vetos da Presidente ao Código 
Florestal, o que tem a ver também com a sustentabi-
lidade. A questão relacionada ao etanol, uma energia 
renovável e ambientalmente correta, representa o marco 
que o Brasil teve nessa projeção. O Pró-Álcool foi um 
projeto de 30 anos passados, revitalizado pelo Governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva, mas que teve uma história 
longa quando da primeira crise do petróleo, nos anos 
80. Antes disso, já se trabalhava nessa alternativa. E, 
hoje, o Brasil mostra que possui alta competitivida-
de, usando como matéria-prima a cana-de-açúcar na 
produção do etanol, um produto de exportação, mas 
com alto consumo no mercado interno. Hoje, somos 
até importadores de etanol

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Somos.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Os Estados 
Unidos, que disputam com o Brasil no mesmo nível, 
têm, como matéria-prima para produção de etanol, o 
milho, um produto de alto consumo humano, portanto, 
um produto nobre. Cumprimento V. Exª e lembro que, 
do passivo deixado pela moagem da cana, é possível 
obter energia limpa e resolver, também, esse passivo 
ambiental. Da mesma forma o meu Estado, que produz 
arroz, cuja casca pode ser utilizada para a produção 
de energia, o que seria uma boa solução para o meio 
ambiente e, também, para o passivo ambiental. Para-
béns, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia.

Hoje, a cana-de-açúcar é a principal matriz para 
a produção de etanol no Brasil. Vem aí o etanol de ter-
ceira geração e, talvez, possamos utilizar essa mesma 
tecnologia na extração de etanol da palha do arroz ou 
até da biomassa de produtos de reflorestamento. Assim, 
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dobraremos, dentro das mesmas usinas, a produção 
etanol, utilizando as mesmas áreas plantadas. Além 
disso, poderemos obter subprodutos derivados da cana 
e do etanol, principalmente da cana-de-açúcar, como 
o plástico, que é biodegradável. 

Sr. Presidente, ainda temos muito a conquistar, 
grandes avanços a realizar nesse setor, e a presença 
do Senado Federal, do Congresso e do Governo bra-
sileiro é importante para que possamos evoluir ainda 
mais nesse setor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Sérgio Souza.
Concedo a palavra, como Senador inscrito, ao 

próximo orador, Senador Mozarildo Cavalcanti, por 
permuta com o Senador Eunício.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, a 
revista Congresso Nacional, na edição deste mês, traz 
uma matéria de capa interessante: “Os sobreviventes 
da Constituinte”. No total, são 11 Senadores, 23 De-
putados Federais e 2 Estaduais.

Tenho muita honra de estar entre esses sobre-
viventes, quer dizer, sobreviventes significa que ain-
da têm mandato, não que os outros morreram, não; 
há muitos ex-constituintes vivos que não estão mais 
na vida pública, por uma razão ou por outra. E tenho 
muito orgulho, Senador Moka, de ter sido constituinte, 
por várias razões.

Com relação ao meu Estado de Roraima – que, à 
época, era um território federal, que era representado 
apenas por quatro Deputados Federais na Câmara e 
não tinha nenhum Senador –, éramos uma espécie de 
capitania hereditária, porque era interessante: antes 
do chamado regime militar, as indicações eram polí-
ticas, mas feitas por um Senador do Maranhão; por-
tanto, num acordo possivelmente com o Presidente da 
República, esses governadores, pelo menos durante 
algum tempo, foram indicados pelo então Senador Vi-
torino Freire, do Maranhão. Depois, no regime militar, 
eles dividiram os três territórios então existentes pelas 
três Forças Armadas. O Amapá, como tem mar, ficou 
com a Marinha; Rondônia, como fica mais, digamos 
assim, no interior, ficou com o Exército; e Roraima, 
como é o extremo norte e para lá só se ia de avião, e 
da FAB, então, ficou com a Aeronáutica. Esse era o 
critério para se nomearem os governadores. Nomear 
os governadores!

Muitos desses nomeados iam para lá até a con-
tragosto, saindo do Maranhão ou do Rio de Janeiro, 
como foi, por exemplo, o primeiro governador nomea-

do, escolha pessoal do Presidente Getúlio Vargas, que 
foi quem criou os territórios federais; mas os demais, 
não, foram realmente por esse critério que mencionei.

E, na Constituinte, levantei como bandeiras prin-
cipais para o meu Estado, então Território, a trans-
formação de Território em Estado, a criação de uma 
universidade federal, a criação de uma escola técnica 
federal. Até porque eu tinha vivenciado a experiência 
de sair do então Território de Roraima com 15 anos de 
idade – portanto, um menino, porque, naquela época, 
aos 15 anos de idade, ainda não tínhamos um milési-
mo das informações que tem hoje um jovem com 13 
anos – para estudar fora, para fazer o ensino médio, 
naquela época chamado segundo grau. Depois fiz a 
faculdade fora, formei-me, voltei para a minha terra. E 
depois de 14 anos só exercendo a Medicina, realmen-
te cresceu em mim o desejo de não ficar olhando só 
aquilo acontecer, de chegar governador nomeado, e 
alguns ainda diziam assim “Ah, eu já passei aqui por 
cima de Roraima quando fiz uma viagem para a Ve-
nezuela”. Quer dizer, nunca tinham estado um dia lá 
e chegavam a governadores. 

Então, a Constituição de 88 criou o Estado de 
Roraima e o Estado do Amapá, por transformação de 
Território em Estado; e criou o Estado do Tocantins, 
por desmembramento do Estado de Goiás.

Pois bem, ficou estabelecido no artigo das Dispo-
sições Transitórias que tanto Roraima quanto o Ama-
pá só seriam instalados como Estados após a eleição 
do primeiro governador, o que ocorreu só dois anos 
depois, em 1990, tendo sido eleito o então Brigadei-
ro Ottomar de Sousa Pinto. A partir daí, tratou ele de 
instituir os demais Poderes; os Deputados eleitos pas-
saram a constituir a assembleia legislativa e, portanto, 
a elaborar a Constituição do Estado. Ele constituiu o 
Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. 
O Tribunal de Contas a Constituição amarrou muito 
essa questão. Para não dizer que se estava fazendo 
farra com dinheiro público, inicialmente o Tribunal de 
Contas do Estado, que hoje está fazendo 21 anos de 
existência, começou, por determinação constitucional, 
com três Conselheiros apenas; hoje tem sete.

E muita gente questiona muito a transformação 
em Estado, porque dizem: “Ah, o que nós ganhamos 
com isso?” Porque existe inclusive uma malvadeza 
com os funcionários que eram do ex-território e que 
passaram a constituir um quadro de funcionários em 
extinção. O quadro é em extinção, não os funcionários 
em extinção! Mas, na prática, esses funcionários têm 
sido tratados como se eles estivessem em extinção, 
porque não têm tido os aumentos, as progressões que 
o Governo Federal teria que dar, numa equiparação 
com os servidores do Distrito Federal. 
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No entanto, nós temos também que reconhecer 
os avanços: temos o Tribunal de Justiça – que, aliás, é 
destaque na avaliação pelo cumprimento, das metas 
do Conselho Nacional de Justiça; o Tribunal de Contas 
do Estado, que fiscaliza as contas tanto do Governo do 
Estado quanto das prefeituras. Isso antes não existia. 
Então, quero cumprimentar os atuais Conselheiros e 
Conselheiras pelo aniversário do Tribunal hoje.

E pode ainda não estar bem clara, para alguns 
do povo de Roraima, a importância que é sermos Es-
tado. Mas, se fizermos um levantamento histórico, va-
mos ver o avanço que demos. Tivemos a criação do 
Estado, a instituição das diversas instituições, como 
já mencionei, inclusive o próprio TRE, porque antes a 
nossa Justiça Eleitoral era no TRE do Amazonas, e a 
nossa Justiça comum era aqui no Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios.

Então, fico muito feliz por estes dois eventos: 
primeiro, a publicação dessa matéria na Revista do 
Congresso Nacional, que diz sobre os 11 Senadores 
sobreviventes da Constituinte, Senadora Angela, entre 
os quais eu me encontro; segundo, o aniversário do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que hoje 
comemora, como disse, 21 anos de existência.

Quero, com muito prazer, dar um aparte à Sena-
dora Angela Portela, também representante do meu 
Estado.

A Srª Angela Portela (Bloco/PT – RR) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, gostaria de parabenizá-lo pelo 
seu pronunciamento, principalmente quando toca em 
dois pontos: a comemoração hoje do aniversário do 
Tribunal de Contas do nosso Estado de Roraima, que 
é um tribunal que tem cumprido o seu papel de forma 
muito tranquila, de forma serena, que tem dado resul-
tados concretos e satisfatórios à sociedade de Rorai-
ma. Outro ponto que o senhor toca em seu pronun-
ciamento é em relação aos servidores do ex-território 
de Roraima. Nós temos, Senador – com o seu apoio, 
obviamente, e de alguns parlamentares da nossa ban-
cada de Roraima –, feito gestão junto ao Ministério do 
Planejamento para que se crie, na nova estrutura que 
está sendo organizada neste Ministério, um departa-
mento, um setor que possa atender as demandas dos 
servidores dos ex-territórios. Afinal de contas, são em 
torno de 36 mil servidores e que precisam ter, na gestão 
federal, uma atenção especial para resolver as pen-
dências, que são inúmeras: pendências com relação 
a aposentadoria, pendências com relação a salário, 
pendências com relação a uma série de assuntos que 
precisam ser resolvidos efetivamente. E é necessário 
ter pessoal qualificado, no Ministério do Planejamen-
to, para atender esses servidores. Nós temos também 
que destacar aqui, já que o senhor toca nesse assun-

to, que ontem, na Câmara dos Deputados, foi apro-
vada, na Comissão Especial, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 111, de autoria da Deputada Dalva 
Figueiredo, do PT do Amapá, que inclui os servidores 
do Estado de Roraima que estavam no período de tran-
sição – de 1988 até 1990 – da instalação desses três 
Estados que eram Territórios. Dessa forma, queremos 
também aproveitar, neste aparte, para pleitear a apro-
vação na Comissão, em especial, dessa proposta de 
emenda à Constituição que vai incluir servidores que 
trabalharam servindo a esses três Estados durante o 
processo de efetivação do nosso Estado de Roraima. 
Quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, Sena-
dor Mozarildo. Obrigada.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Agradeço, Senadora Angela.

Realmente, fico preocupado com essa questão 
dos servidores. Não quero tirar o foco principal dos pa-
rabéns ao Tribunal de Contas do Estado, aos Conse-
lheiros que compõem o Tribunal de Contas do Estado, 
mas, em relação a essa questão dos servidores, não 
se trata apenas do atual Governo Federal, não, nem 
apenas do Governo do Presidente Lula; são 21 anos 
nos quais os servidores dos ex-Territórios, tanto do 
Amapá, do Senador Randolfe, quanto os de Roraima, 
não têm sido tratados como se fossem um quadro em 
extinção; estão sendo tratados como funcionários em 
extinção. E, nesse interregno que V. Exª colocou, entre 
a promulgação da Constituição e a instalação do Es-
tado, havia servidores que eram pagos com recursos 
federais e que ficaram fora do atendimento.

É preciso, sim, que o Governo Federal entenda 
que era responsabilidade dele, inclusive porque se tra-
tava de um Território Federal. É preciso que ele olhe 
para o lado humano desses servidores e realmente 
repare esse erro. Espero que essa proposta agora 
avance, de fato, porque várias outras propostas, ao 
longo dessas duas décadas, têm sido feitas, em várias 
gestões, várias promessas, e não têm sido cumpridas.

Senador Randolfe, tenho muito honra em ouvir V. 
Exª, que é um Senador do Estado coirmão do Amapá.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – A 
honra é toda minha, Senador Mozarildo. V. Exª muito 
bem define a relação que une as histórias de Roraima 
e do Amapá. Temos formações históricas e sociais mui-
to parecidas; somos resultado de um mesmo decreto 
que nos transforma em Território Federal em 1943; e 
somos resultado do mesmo dispositivo, art. 14 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, que eleva 
os então Territórios à condição de Estado. Só queria 
realçar o aparte feito pela querida Angela em relação à 
situação dos servidores federais dos nossos Estados. 
Esta semana, tivemos a grata satisfação de ver apro-
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vada na Câmara a Proposta de Emenda Constitucional 
nº 111, de iniciativa da Deputada Dalva Figueiredo, do 
PT do Amapá; inclusive o relator, salvo engano, é Lu-
ciano Castro, lá na Câmara Federal. Aqui no Senado, 
tramita a Proposta de Emenda Constitucional nº 55, 
que é originalmente apresentada pelo Senador Geovani 
Borges, da qual me coube a honra de ter sido desig-
nado relator. É importante resolvermos essa questão 
relacionada aos servidores de Roraima e do Amapá, 
por uma questão de justiça. Já tivemos um avanço 
em relação aos servidores do Estado de Rondônia, 
e nada justifica o mesmo status concedido lá não ser 
concedido aos nossos servidores, dos dois Estados, 
o quanto antes. Essa é uma necessidade urgente e 
inadiável. Ainda bem que foi aprovada a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 111 na Câmara. Espero que 
possamos avançar também aqui na apreciação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 55. Obrigado. 
Cumprimento-o pelo pronunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Lamento, Senador, que precise fazer uma 
proposta de emenda constitucional. Aliás, são várias 
tentativas de emendas constitucionais. Tomara que 
concluamos esse “parto”, porque, na verdade, lá nas 
Disposições Transitórias, está dizendo “Aplica-se a 
Roraima e ao Amapá as mesmas disposições da Le-

gislação de Rondônia”. Então, era para estar resolvido; 
no entanto, há sempre a burocracia lá – e vou repetir, 
Senadora Angela: não é deste Governo, são 21 anos; 
há sempre um argumento e outro, alegando-se des-
pesas, isso e aquilo, como se o ser humano não esti-
vesse acima disso.

Quero, portanto, dizer que sempre estive e vou 
estar nessa luta, porque não está conclusa a obra da 
transformação de Roraima em Estado se não fizermos 
justiça com esses servidores.

Quero encerrar, Sr. Presidente, ressaltando, mais 
uma vez, o aniversário do Tribunal de Contas do meu 
Estado de Roraima, saudar todos os componentes do 
Tribunal e pedir a V. Exª a transcrição da matéria que 
conta, digamos assim, o histórico e as funções do Tri-
bunal de Contas do meu Estado de Roraima.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, § 1º e 
Inciso II, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Concedo a palavra, como inscrita, à Senadora 
Angela Portela.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente Waldemir Moka, Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, eu vim aqui hoje para registrar, 
com muita satisfação, mais uma vez, neste plenário, 
a queda recorde que houve no índice de mortalidade 
materna em nosso País. Isso graças, efetivamente, ao 
programa Rede Cegonha lançado ano passado, que 
tem contribuído imensamente para a redução desses 
índices de mortalidade materna.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 
entre janeiro e setembro do ano passado, foram con-
tabilizadas 1.038 mortes de mulheres, em decorrência 
de complicações na gravidez e no parto.

Este número representa uma queda da ordem de 
21%, se comparado ao mesmo período de 2010, ano 
no qual 1.317 mulheres morreram por complicações 
neste momento de reprodução da vida.

Foi diante deste novo percentual que mulheres 
militantes dos direitos reprodutivos, religiosas da cau-
sa da saúde feminina e profissionais de saúde do País 
marcaram, na última segunda-feira, dia 28 de maio, 
como o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Ma-
terna e o Dia Internacional da Saúde da Mulher.

Na condição de presidente da Subcomissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher, criada no âmbito da 
Comissão de Direitos Humanos, e também como mem-
bro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 
Combate à Violência Contra a Mulher, venho a esta 
tribuna registrar essas duas datas de relevância: o Dia 
Internacional da Saúde da Mulher e o Dia Nacional de 
Combate à Violência contra a Mulher.

Reunidas no V Encontro Internacional sobre Saú-
de da Mulher, realizado na Costa Rica, em maio de 
1987, elas defenderam a institucionalização de uma 
data para dar notabilidade à luta pela saúde deste 
segmento da população brasileira.

No ano seguinte, o governo brasileiro instituiu o 
dia 28 de maio como do Dia Nacional de Redução da 
Morte Materna, como forma de enfrentamento a esta 
que se traduz em “uma das mais graves violações aos 
direitos humanos das mulheres”.

Mortalidade Materna, como já sabemos, é a morte 
causada por complicações durante a gestação ou até 
42 dias após o fim da gravidez.

No enfrentamento a este que é um problema de 
saúde pública que, infelizmente, ainda constrange o 
Brasil diante da comunidade internacional, o governo 
atual exibe um princípio que nos é muito caro: o cuidado.

Neste contexto de cuidado com as mulheres ges-
tantes, o Governo Federal vem investindo em políticas 
sociais que impactam, sobremaneira, na vida das mu-
lheres brasileiras.

Uma prova deste investimento é o Rede Cego-
nha, um amplo programa que assegura assistência 
integral à saúde da mulher e da criança, desde o mo-
mento da confirmação da gravidez até os dois anos 
de vida do filho.

Lançado há um ano, este programa federal já 
recebeu R$2,5 bilhões para qualificar a assistência à 
mulher e ao bebê e já garante o atendimento a 36% 
das gestantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, Srs. Senadores, registro uma ação 
inédita do governo, que é a ligação que a Ouvidoria 
Geral do Ministério da Saúde está fazendo, Senador 
Mozarildo, para as mães que são atendidas pelo SUS – 
que já contabiliza mais de 75 mil mulheres cadastradas 
– para avaliarem os serviços que lhes foram prestados.

O objetivo do Ministério da Saúde é conhecer 
cada mulher que teve seu filho no SUS. Mas é, princi-
palmente, saber como foi o atendimento que as mu-
lheres receberam durante toda a sua gestação, parto 
e pós-parto.

Pois bem. É o Rede Cegonha que garante a ida 
das gestantes aos postos de saúde para fazerem todos 
os exames do pré-natal. Para isso, o programa asse-
gura o auxílio transporte a todas as mulheres grávidas.

O governo também garante um vale-táxi para que, 
no dia do parto, as gestantes possam se deslocar com 
segurança até a maternidade, evitando, assim, a pere-
grinação de hospital em hospital na hora de dar à luz.

A melhoria no acesso ao atendimento tem se 
revelado nos dados que evidenciam que, em 2011, 
mais de 1,7 milhão de mulheres fizeram no mínimo 
sete consultas pré-natais.

Este é, sem sombra de dúvidas, o caráter demo-
crático e humanizado do programa Rede Cegonha, 
que oferece um atendimento com assistência integral, 
solidaria e cidadã.

Aqui no Parlamento, empenhada em também 
contribuir para a redução da mortalidade materna, 
apresentamos um projeto que altera a Lei nº 8.742, de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização 
da assistência social.

A nossa proposta visa a estabelecer critérios 
mínimos para o pagamento de pelo menos um salário 
mínimo, o valor mensal do auxílio por natalidade, no 
caso de mães que não tenham direito à licença-ma-
ternidade e que tenham realizado o acompanhamento 
médico pré-natal.
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É uma iniciativa nossa com a intenção de estimu-
lar o pré-natal e, por conseguinte, evitar problemas de 
saúde das gestantes durante a gravidez.

Mesmo com ações e programas tão importan-
tes, infelizmente, ainda não é possível afirmarmos 
que alcançaremos o 5º Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), que prevê a Redução da Mortali-
dade Materna (RMM) em 75%, nos níveis estadual e 
municipal, até 2015.

O próprio Ministério da Saúde reconhece que, 
para atingir essa Meta do Milênio, o Brasil deverá 
apresentar redução da mortalidade materna igual ou 
inferior a 35 óbitos por cem mil Nascidos Vivos (NV) 
até 2015. É um número muito ambicioso.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 

– Senadora Angela, há dias, fiz um pronunciamento 
sobre esse tema. Não há dúvida de que podemos co-
memorar a melhora na queda da mortalidade infantil 
em 21%. Não há dúvida de que, se nós evitarmos a 
morte de uma mulher, isso já é uma coisa importante. 
Mas, como V. Exª mesma acabou de dizer, dificilmente 
atingiremos a meta até 2015, o compromisso do Brasil 
com a Meta do Milênio. E mais sério, Senadora Angela 
– V. Exª conhece muito bem a realidade, principalmente 
do interior do nosso Estado, e mesmo na capital: muitas 
vezes, como disse V. Exª, a mulher pode até pegar um 
táxi para ir à maternidade; quando chega à maternida-
de, é atendida de maneira precária. O que eu entendo 
que tem de haver é um investimento mais maciço na 
saúde, mais fiscalização na aplicação dos recursos 
da saúde e, principalmente, a formação de equipes de 
saúde materna, mas de maneira mais eficiente, mais 
intensa, porque, inclusive, é uma coisa muito certa 
que, se nós cuidarmos bem da saúde da mulher e 
da saúde das crianças, estamos resolvendo 80% dos 
problemas de saúde do País. Portanto, parabéns pelo 
tema. Concordo com V. Exª e sei que, inclusive, há um 
esforço tanto da Presidente Dilma quanto do Ministro 
de se empenharem nesse sentido. Mas é fundamental 
que nós possamos ter, primeiro – eu até inverteria –, 
mais fiscalização e rigor na aplicação dos recursos e, 
segundo, recursos adequadamente destinados a esse 
setor, que, lamentavelmente, padece do principal, que 
é justamente o oxigênio, a motivação para que o profis-
sional trabalhe bem: que seja bem remunerado e que 
existam equipamentos e material para que ele possa 
trabalhar adequadamente. Parabéns, portanto. E repito: 
se cuidarmos bem da saúde das mulheres – e aqui fala 
um obstetra – e das crianças, estaremos resolvendo 
80% dos problemas de saúde do País.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador Mozarildo.

Evidentemente, destaco esses avanços do Rede 
Cegonha, porque as estatísticas mostram que houve 
uma redução da mortalidade materna e certa melho-
ria no atendimento às mulheres grávidas. Mas nunca 
deixamos de reconhecer que ainda falta muito a ser 
feito. Nós observamos, nos interiores dos Estados mais 
distantes do nosso País, a dificuldade que a mulher 
gestante, que a mulher grávida tem no acesso à saú-
de. A mulher que vive lá no interior, lá na vicinal, que 
se distancia, que anda quilômetros de distância para 
chegar a um posto de saúde, muitas vezes chega lá e 
não tem o atendimento adequado, não tem um médico, 
não tem um profissional que possa dar a orientação 
adequada, a medicação adequada para que possa ter 
uma gestão saudável. Isso realmente nos preocupa. 

Mas constatamos aqui que existem levantamentos 
da própria Organização Mundial de Saúde que revela 
que cerca de 500 mil mulheres morrem anualmente em 
todo o mundo vítimas de complicação da gravidez. E 
obviamente se nós tivéssemos no Sistema Único de 
Saúde um atendimento mais qualificado, mais humani-
zado para as mulheres gestantes nós teríamos esses 
indicadores melhorados obviamente. 

Eu gostaria aqui de destacar também a implan-
tação dos comitês estaduais e municipais de modali-
dade materna. Nos Estados eles funcionam, eles fo-
ram implantados em 1984, mas, em 2005, os comitês 
passaram a funcionar. De certa forma, esses comitês 
estavam mais próximos, sentido as necessidades e as 
carências das mulheres grávidas nos Municípios mais 
distantes. Esses comitês de modalidade materna são 
instrumento de acompanhamento e avaliação perma-
nente das políticas de atenção à saúde da mulher. 

Em Roraima, o nosso Estado, passando por um 
processo de reestruturação, o Comitê Estadual de Pre-
venção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal estuda 
cada morte ocorrida no Estado, ... 

(Interrupção do som.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 

Só para concluir, Sr. Presidente.
Então, esses Comitês Estaduais de Prevenção da 

Mortalidade Materna visam a elucidar as circunstancias 
das mortes e dos fatores de risco, assim como propor 
medidas de prevenção e intervenção para a redução 
dos índices de mortes das mulheres.

O Comitê tem atuação técnico-científica, sigilo-
sa, não coercitiva nem punitiva, mas com função emi-
nentemente educativa de seus profissionais, que são 
escolhidos entre aqueles que atuam diretamente no 
serviço de atendimento direto à população. 

Formado por 19 instituições ligadas à saúde da 
mulher e da criança, o Comitê mostra que, em 2011 
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foram registrados, lá em Roraima, sete óbitos de mu-
lheres por problemas na gravidez e no parto.

Então, eu gostaria aqui, para encerrar o meu 
pronunciamento, no momento em que se fala da co-
memoração do Dia Internacional da Saúde da Mulher, 
de ressaltar o trabalho profícuo e dedicado dos pro-
fissionais de saúde do nosso Estado que atuam no 
Comitê de Combate à Mortalidade Materno e Infantil. 

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. PMDB –

MS) – Agradeço a Senadora Angela Portela.
Consulto o Senador Randolfe Rodrigues se fala-

rá agora pela Liderança ou somente após a próxima 
oradora inscrita, Senadora Ana Amélia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, a primazia é das mulheres, ainda mais 
mulheres tão belas como a Senadora Ana Amélia. 
Então, fico para depois, para minha honra e prazer.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador Randolfe.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, nossos telespectadores da TV Senado, querido 
amigo Randolfe Rodrigues, a quem muito agradeço 
pela generosa e excessiva referência, o tema que tra-
go hoje diz respeito a V. Exª também, mas diz respei-
to à instituição que nós aqui representamos e para a 
qual fomos eleitos para defender os nossos Estados.

O que assistimos, hoje, Senadores e Senadoras, 
em mais uma reunião da chamada CPI do Cachoeira, 
merece, por parte de todo o Congresso Nacional, Câ-
mara e Senado, uma profunda reflexão.

Não faço parte da CPI, mas, como membro do 
Senado Federal, eu tenho uma enorme preocupação 
em preservar esta instituição que represento e quero, 
com isso, honrar os 3.401.241 eleitores gaúchos que 
sabem do compromisso constitucional, das prerroga-
tivas da legalidade, da constitucionalidade, do respeito 
nas relações políticas.

Para resumir os fatos que provocam esse meu 
pronunciamento agora, é preciso lembrar que os in-
tegrantes da CPI – e é claro o Brasil inteiro – tinham 
hoje a expectativa de testemunhar o depoimento do 
Senador por Goiás, sem partido, Demóstenes Torres, 
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que tra-
balha no Senado.

O Senador Demóstenes, acusado de participar de 
negócios ilícitos do contraventor Carlinhos Cachoeira, 
usou do direito de permanecer calado e não respondeu 
às inúmeras perguntas dos ávidos integrantes da CPI, 

ao contrário do que fez no Conselho de Ética, onde se 
defendeu de todas as acusações ou, pelo menos, da 
maior parte delas.

O que se viu depois disso foi lamentável, para 
dizer o mínimo. Uma série de discussões e um debate 
descontrolado tomaram conta dos trabalhos. E enten-
do os protestos de alguns integrantes da CPI, como o 
do Deputado Silvio Costa, que não concordaram com 
a posição do Senador Demóstenes Torres. Todavia, 
não posso aceitar, nenhum de nós pode aceitar, que 
insultos, humilhações, agressões verbais e até uma 
certa tortura sejam dirigidos a qualquer pessoa, por 
mais vil que seja o acusado, que está usando o direito 
constitucional de permanecer calado.

Não podemos aceitar agressões de baixo calão, 
de baixo nível a quem quer que seja, especialmente 
partindo de quem detém a representação popular ou 
representação constitucional nesta Casa.

Compartilho a posição inteiramente e me solidari-
zo inteiramente com o Senador Pedro Taques, do PDT 
do Mato Grosso, que afirmou, em questão de ordem e 
como membro que é da CPI, que não cabe a qualquer 
parlamentar expor o outro, mesmo em se tratando de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a humilhação 
ou a qualquer tipo de humilhação ou insulto.

Direitos constitucionais devem ser preservados 
e respeitados, e nós devemos dar o primeiro exemplo.

Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Sena-
dora Ana Amélia, quero compartilhar das opiniões que 
V. Exª estende neste momento da tribuna do Senado. 
Aliás, além disso, é um dever moral nosso, nesta tar-
de, externar – e é um sentimento, tenho certeza, da 
ampla maioria, senão de todos os membros do Se-
nado da Republica – nossa total solidariedade, nosso 
total desagravo em apoio ao Senador Pedro Taques. 
As conquistas que cingiram, construíram o pacto ci-
vilizatório que deu origem ao modelo de Estado que 
temos hoje estão inscritas no art. 5º da Constituição da 
República. O que vi, hoje pela manhã foi, de parte de 
um parlamentar, de um dos membros do Congresso 
Nacional, foi um acinte ao art. 5º da Constituição da 
Republica, que não é somente uma letra escrita no tex-
to da nossa Constituição; ele ali está inscrito porque é 
o resultado de uma evolução histórica de respeito aos 
direitos humanos no mundo. Ele é o resultado, repito, 
do pacto civilizatório que deu origem ao modelo de 
Estado que temos hoje. Ampla defesa, direito de não 
produzir provas contra si mesmo, direito à prerrogativa 
de utilização do silêncio são conquistas do indivíduo, 
são conquistas da civilização contemporânea. E nós 
não aceitaremos qualquer ataque, seja quem for que 
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ataque, seja quem for o atacado, a qualquer uma des-
sas prerrogativas individuais que constituem o nosso 
pacto civilizatório. O Senador Pedro Taques, hoje pela 
manhã, se levantou em respeito a esses princípios da 
nossa convivência como sociedade, esses princípios 
fundadores do nosso Estado democrático de direito. 
Por isso que, nesta tarde, o Plenário do Senado tem 
que transformar esta sessão e os pronunciamentos 
aqui em um momento profundo de solidariedade às 
manifestações, à posição sustentada, hoje, na CPI, 
pelo Senador Pedro Taques.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu lhe 
agradeço imensamente, Senador Randolfe Rodrigues 
porque essa minha iniciativa parte exatamente deste 
objetivo, qual seja, o de solidariedade integral ao gesto 
republicano, ao gesto legalista, ao gesto de respeito 
aos princípios dos direitos humanos, que V. Exª acaba 
de referir, a um dos nossos mais brilhantes e dedicados 
Senadores, cujo ofício no Ministério Público Federal 
exerceu até pouco antes de chegar a esta Casa, um 
pouco antes, em 2010, quando entrou na campanha 
política. E aqui está desempenhando a sua função im-
buído daquele espírito do Ministério Público, que tem 
muito orgulho desse representante aqui no Senado 
Federal, o Senador Pedro Taques, do Mato Grosso.

Senador, com a palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 

gostaria também de depois fazer um aparte, Senadora.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dora, apenas para agradecer as palavras. Vou usar 
a tribuna depois de V. Exª para falar sobre esse fato.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Pedro Taques.

Concedo o aparte também ao Senador Eduardo 
Suplicy, com muita honra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Ana Amélia, V. EXª expressa o sentimento de 
todos os Senadores. Hoje eu não estava presente na 
sala porque estava ainda por concluir a reunião da 
Comissão de Relações Exteriores. Mas era minha in-
tenção ouvir o depoimento do Senador Demóstenes 
Torres se ele de fato hoje continuasse o depoimento 
que fez no Conselho de Ética. Contudo, como depois 
pude ver na gravação, ele explicou as razões pelas 
quais iria se utilizar de seu direito constitucional de 
não mais responder a perguntas, uma vez que já havia 
respondido a várias questões levantadas no Conselho 
de Ética. Então, quando um parlamentar se utiliza de 
agressões e de termos totalmente inaceitáveis se diri-
gindo ao Senador Demóstenes Torres, que ainda está 
no processo de defesa – e é muito importante que se 
garanta a S. Exª o direito completo de se defender –, 
todos nós temos de respeitar e garantir esse direito 

e de ouvi-lo com atenção. Fiquei muito bem impres-
sionado com a questão de ordem tão claramente ex-
pressa pelo Senador Pedro Taques. No momento em 
que a ouvi na regravação, imediatamente telefonei ao 
Senador Pedro Taques para cumprimentá-lo, como faz 
V. Exª da tribuna do Senado, porque S. Exª agiu com 
muita correção, inclusive mostrando a todos aqueles 
parlamentares na CPMI e ao povo brasileiro como é 
importante nós respeitarmos qualquer ser humano em 
qualquer situação, sobretudo e especialmente quando, 
por maior erro que tenha cometido, está ali procurando 
se defender e ser ouvido com respeito e atenção. O 
Senador Pedro Taques, hoje, mais uma vez, conseguiu 
fazer-se respeitar mais e mais pelo seu conhecimento 
jurídico e por sua postura ética no Senado Federal.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Eduardo Suplicy, que endossa essa 
solidariedade necessária e fundamental.

É uma pena que as pessoas não façam a leitura 
adequada do gesto do Senador Pedro Taques, alguns 
setores, às vezes, pela pressa; às vezes, pela má fé; às 
vezes, pela falta de visão do que estava acontecendo 
na CPMI pela manhã.

Há de se entender exatamente que o Senador 
Pedro Taques não estava fazendo nada mais do que 
defender, com base na Constituição, que é nossa bí-
blia – e a liberdade deve ser a nossa fé – o direito in-
dividual de defesa no caso de um suspeito que estava 
em julgamento na CPMI.

Senador Pedro Taques, tomara que as mentes 
lúcidas deste Pais tenham visto, no seu gesto, um ato 
de grandeza em defesa desta instituição, já tão fragi-
lizada por tantas coisas erradas que acontecem aqui. 
Quando um gesto dessa grandeza acontece, nós te-
mos que evidenciá-lo e dizer que a pauta é essa, que 
esse é o caminho que nós temos de trilhar sempre, a 
despeito dos riscos que corremos, como V. Exª correu, 
de sermos mal interpretados nesse caso.

V. Exª não estava defendendo o Senador; V. Exª 
estava defendendo o direito inalienável de uma pessoa 
que está em julgamento, onde se está levantando todo 
um processo de investigação e de inquérito, como é o 
caso Demóstenes Torres.

E eu tenho uma posição firmada em relação a 
esse episódio, como V. Exª tem: gostaria que o voto, 
nesse julgamento, fosse aberto, para que a sociedade 
brasileira conhecesse a sua posição e entendesse me-
lhor ainda o seu gesto de grandeza na manhã de hoje.

Eu também tenho a mesma posição de V. Exª 
em relação a esse episódio. Tenho convicção firmada 
a respeito disso, e, da mesma forma, nessa convicção 
firmada, eu estou defendendo a instituição.
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Os Parlamentares, Deputados e Senadores, de-
vem trabalhar pensando sempre no espírito republicano 
de defender direitos, deveres e verdades, mas man-
tendo o respeito pelas instituições e seus membros. O 
bate-boca não pode, Presidente Waldemir Moka, tomar 
conta do noticiário e ocupar as manchetes dos jornais, 
achincalhando, tornando isso aqui uma baixaria, porque 
não é essa a verdadeira democracia. A democracia é 
o respeito aos direitos de defesa.

Não pode, também, uma atitude como essa ser-
vir de argumento à defesa do acusado para dizer que 
não é um julgamento equilibrado e que a defesa não 
está tendo o seu papel e os seus direitos preservados, 
como assegura a Constituição.

Precisamos colocar em destaque o trabalho da 
apuração verdadeira e responsável dos fatos. Perder 
a noção de cidadania é perder o rumo das investiga-
ções e deixar que outras atitudes de comportamento 
discutível... Eu até acho que o Deputado mereceria 
uma admoestação, mereceria um gesto de reprova-
ção pelos próprios pares na Câmara Federal, mas isto 
não nos compete aqui, e, sim, aos pares do Deputado 
envolvido nos acontecimentos da manhã de hoje na 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Era este o registro, Sr. Presidente, que eu gosta-
ria de fazer nesta tarde aqui, renovando minha inteira 
solidariedade ao Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Ana Amélia, 
concedo a palavra, inscrito pela Liderança do PDT, ao 
Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que nos ouvem pela 
Rádio Senado e que nos veem através das imagens 
da TV Senado, hoje, na CPI, aconteceu um fato abso-
lutamente lamentável – lamentável do ponto de vista 
constitucional. E passo a relatá-lo, Sr. Presidente.

Mas, antes de fazermos esse relato, é interes-
sante que possamos responder a uma indagação: a 
Constituição se aplica àqueles que a violam? Aquele 
que viola a Constituição merece os direitos previstos 
na Constituição? Essa pergunta deve ser respondida 
por todos nós. 

Os fatos até agora demonstrados praticados pelo 
Senador Demóstenes Torres são gravíssimos. Um Se-
nador da República não pode ter um rádio Nextel habi-
litado nos Estados Unidos. Um Senador da República 
com o passado do Senador Demóstenes não pode 
– ah, Sr. Presidente! – ter relações com empresários 
do crime, como Carlinhos Cachoeira. Um Senador do 
porte do Senador Demóstenes Torres não pode, Srªs e 

Srs. Senadores, envolver-se com o que ele se envolveu. 
Eu já formei a minha convicção a respeito dos fatos. 

Sr. Presidente, eu fui Procurador da República 
por 15 anos. Eu me exonerei do Ministério Público; eu 
não me licenciei, eu não me aposentei, eu me exone-
rei, para servir o povo do meu Estado aqui, no Senado 
da República. Durante 15 anos, através do trabalho no 
Ministério Público, eu participei das prisões de mais de 
mil pessoas. Processei milhares de pessoas dos mais 
variados crimes e das mais abissais gravidades: Depu-
tado Federal que torturava pessoas com ácido; Senador 
da República que desviava recursos da União Fede-
ral; pessoas que praticaram os mais terríveis crimes. 

Mas nós não podemos, no exercício de uma fun-
ção pública, igualar-nos a criminosos. Esse é o limite 
da atuação de um representante do serviço público. 
Não interessa que ele seja um barnabé; não interes-
sa que ele seja um cidadão chamado José que abre 
os buracos, todos os dias de manhã, para que nossas 
fezes passem; não interessa que ele seja um Senador 
ou que ele seja Presidente da República. Não interessa 
o que ele seja. Se ele exerce parcela da soberania do 
Estado, ele não pode se igualar a criminosos. 

Muito bem. Todos os investigados ouvidos pela 
CPMI tiveram seu direito constitucional ao silêncio ga-
rantido. Está previsto na Constituição cidadã: art. 5º, 
inciso LXIII. Está lá escrito.

Senador Moka, muitos, na história da Humani-
dade, morreram por esse direito. Muitos, na história 
universal, sofreram em homenagem a esse direito. 
Não interessa quem seja investigado, não interessa 
quem seja acusado. O limite da atuação do Estado é 
a própria Constituição da República.

Muito bem. Hoje, na reunião da CPMI, entendo 
e, com toda a minha convicção, sem o temor de en-
tender que outros possam entender a minha atuação, 
entendo que o Senador Demóstenes foi, sim, humi-
lhado ali. O Presidente da CPMI deveria, sim, ter dis-
pensado o Senador no momento em que ele exerceu 
o direito constitucional ao silêncio, como fizemos com 
outros criminosos que por ali passaram. Deveria ter 
feito isso. Ah, sim, mas ele é um Senador que violou 
a Constituição e violou a lei. Eu entendo, e quero di-
zer isso aqui, que ele violou a Constituição, a lei e o 
Regimento Interno desta Casa, mas nem por isso vou 
mudar a minha consciência de dizer que o nosso limite 
é a Constituição da República, é o meu limite de atu-
ação, Sr. Presidente; no momento em que o povo do 
Estado de Mato Grosso para cá me mandou, firmei um 
compromisso político com o povo do meu Estado de 
defender a Constituição da República e aqui, no primei-
ro dia, daquela tribuna, eu jurei cumprir a Constituição.
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Não interessa quem seja; não interessa o crime 
que seja praticado, nós não podemos violar o que está 
escrito na Constituição. Se nós abrirmos mão de prin-
cípios constitucionais, estaremos abrindo uma porta 
gigante para o autoritarismo. Daqui a pouco, estare-
mos torturando as pessoas; daqui a pouco, um juiz 
estará fraudando provas; daqui a pouco, um Senador 
da República estará praticando atos ilícitos, em nome 
de uma ética consequencial, em nome do que se de-
nomina de fins que justificam os meios. Não partilho 
desse argumento. A Constituição tem que ser cumpri-
da, não interessa quem seja; não interessa o crime 
que tenha sido praticado.

Entendo que o Senador Demóstenes Torres per-
deu uma grande oportunidade para esclarecer os fatos 
gravíssimos que contra ele existem. 

Eu fui o primeiro, nesta Casa, a fazer um discurso 
contra o Senador Demóstenes. Eu fui o primeiro, junto 
com o Senador Randolfe, a pedir a manifestação da 
Presidência desta Casa a respeito do caso do Senador 
Demóstenes. Eu e o Senador Randolfe fomos os pri-
meiros a redigir o pedido para a criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Eu e o Senador Randolfe 
redigimos o fato determinado para que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito fosse constituída.

Lá, no Conselho de Ética, o Senador Demóstenes 
falou por cinco horas. Eu a ele fiz várias indagações. 
Ele, hoje, na CPMI, perdeu uma grande oportunidade 
de esclarecer os fatos, uma grande oportunidade, Sr. 
Presidente, de dizer a esta Nação, uma grande opor-
tunidade de dizer ao bom povo do Estado de Goiás, 
uma grande oportunidade de dizer a esta Casa que 
ele não é o homem que nós todos passamos a co-
nhecer. Perdeu uma grande oportunidade! Quis ficar 
em silêncio. Igualou-se a criminosos outros que fica-
ram em silêncio. Mas ele é um cidadão. Cidadão. E o 
cidadão tem o direito constitucional previsto na Carta 
cidadã de 1988.

Senador Randolfe, com muita alegria, concedo 
a V. Exª um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Lamentavelmente, como V. Exª está 
falando pela Liderança, não é permitido regimental-
mente concessão de aparte.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to bem. Nós estamos aqui obedecendo ao Regimento 
Interno, que estabelece quando os parlamentares não 
podem parlar. Nós chegamos aqui com a votação de 
milhares, de milhões de brasileiros e temos o dever 
de obedecer ao Regimento Interno, e alguns querem 
que nós violemos a Constituição. Respeito o Regimen-
to Interno, mas respeito muito mais a Constituição da 
República, com todo destemor.

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Já 

fui ameaçado. Sr. Presidente, todos aqui sabem, todos 
conhecem o que eu já passei como Procurador da Re-
pública, mas eu não abro mão das minhas convicções.

A minha convicção, hoje, diz que o Senador De-
móstenes perdeu uma grande oportunidade de falar à 
Nação, de dizer à Nação que ele não é o homem que 
os documentos revelam que ele se apresenta. Perdeu 
uma grande oportunidade, mas nem por isso eu vou 
me igualar a criminosos; nem por isso, eu, como repre-
sentante do Estado de Mato Grosso, vou me igualar 
àqueles que querem a barbárie. Os crimes podem ser 
graves, mas mesmo aqueles que violam a Constituição 
têm direito à Lei Fundamental da República. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Pedro Taques 
e peço desculpas ao Senador Randolfe Rodrigues. A 
Presidência tem que cumprir o Regimento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente quero manifestar apoio ao discurso do 
Senador Pedro Taques e à posição que ele adotou 
hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa 
solidariedade, inclusive em razão das agressões des-
propositadas que sofreu em função da posição de um 
constitucionalista, que não poderia, de forma alguma, 
permitir afronta à Constituição, como ocorria naquele 
momento. 

Peço a V. Exª para me inscrever para falar pela 
Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª pode se considerar inscrito, Se-
nador Alvaro Dias.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, que-
ro só, pela Liderança do PSOL, manifestar nosso total 
desagravo e solidariedade ao Senador Pedro Taques 
e destacar aqui que a prática é o critério da verdade. 
Os fatos, a postura do Senador Pedro Taques no epi-
sódio que envolve o Senador Demóstenes, tudo o que 
ele historia, ter sido o autor, junto comigo, da primeira 
representação feita aqui ao Presidente da Casa, ter, 
junto comigo, pedido a instalação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, sua atuação no Conselho de Éti-
ca inquirindo duramente, mas respeitando o Senador 
Demóstenes, tudo isso mostra qual é a postura do Se-
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nador Pedro Taques e também demonstra claramente 
que, neste caso envolvendo o Senador Demóstenes, o 
Senador Pedro Taques tem lado e tem uma posição já 
estabelecida e já convicta de considerar inadmissível 
a postura do Senador Demóstenes para com a ética 
e o decoro parlamentar. 

Por isso, quero repudiar qualquer ilação que te-
nha, logo após o lamentável episódio de hoje de ma-
nhã, envolvido, tentado agredir a postura, a conduta 
e, em especial, a disposição parlamentar do Senador 
Pedro Taques em pedir esclarecimentos e exigir que 
a Constituição aqui seja respeitada. 

Então, Senador Pedro Taques, receba, em nome 
do Partido Socialismo e Liberdade, a nossa total so-
lidariedade.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, para me inscrever 
pela Liderança posteriormente.

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

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, primeiro 
quero cumprimentar o Senador Pedro Taques, dadas 
as explicações que agora nos transmitiu sobre o seu 
procedimento hoje, ao resguardar os direitos constitu-
cionais do Senador Demóstenes Torres, uma vez que 
não cabe a qualquer um de nós, Parlamentares, numa 
Comissão Parlamentar de Inquérito, ofender quem ali 
estiver realizando depoimento. O importante é que 
cada Deputado Federal, cada Senador possa arguir, 
perguntar, usar técnicas de arguição as mais eficientes 
possíveis para desvendar a verdade dos fatos. O Sena-
dor Pedro Taques usou palavras que constituem uma 
lição para todos aqueles que se interessam pela defesa 
dos direitos à cidadania, dos direitos constitucionais.

Meus parabéns, Senador Pedro Taques.
Quero hoje ressaltar o passo importante dado 

pelos membros do Conselho de Política Monetária, o 
Copom, ao diminuir pela sétima vez seguida a taxa de 
juros, que atingiu o piso histórico, inclusive causando 
modificação no rendimento da caderneta de poupança 
no Brasil. O Banco Central, pelo voto unânime de seu 
Presidente e de seis outros diretores...

É muito importante, Senadora Ana Amélia. V. Exª 
há pouco falou da relevância de divulgarmos os nossos 
votos, inclusive numa votação tão significativa quanto 
a do julgamento do Senador Demóstenes Torres ou de 
outros eventualmente envolvidos no caso examinado 
pelo Conselho de Ética e pela CPMI. Aqui expresso o 
meu voto favorável a que tenhamos voto aberto, não 
mais voto secreto.

Um passo importante que aconteceu com o Banco 
Central é que agora todos os seus diretores passam, 
Sr. Presidente, Senador Humberto Costa, a revelar o 
seu voto.

Eu gostaria, ainda, que fosse além. Já propus, 
certa vez, que as reuniões do Conselho de Política 
Monetária passem a ser transmitidas ao vivo, pelo 
sistema oficial de rádio e televisão ou, pelos menos, 
que possamos observar, por meio de algum canal es-
pecial da Internet, o que os diretores do Conselho de 
Política Econômica, estão refletindo, até porque isso 
significaria, para todos os interessados na condução 
da política econômica, um exame mais apurado sobre 
como os diretores do Banco Central, os membros do 
Copom refletem, analisam a política econômica.

No momento em que autoridades monetárias, 
econômicas tomam decisões importantes, é relevante 
que procuremos desvendar o que move essas pessoas 
a levar a economia brasileira ao melhor comportamento 
possível, para atingir os principais objetivos da política 
econômica, como alcançar maior bem-estar de todos 
na sociedade, o que significa crescimento do Produto 
Interno Bruto, mas acompanhado, de forma devida, 
da distribuição dos frutos do crescimento, da riqueza 
gerada no País.

Portanto, é importantíssimo procurar instrumentos 
de crescimento da economia de forma sustentável a 
mais saudável possível, e com equidade, com justiça, 
com boa distribuição de riqueza, de maneira a parti-
lhar com todos. Também se constituem objetivos de 
política econômica de grande importância conseguir 
baixas taxas de desemprego ou estar o mais próximo 
possível do pleno emprego de recursos produtivos, 
sobretudo do fator humano de todos os que trabalham.

E, sobretudo, do fator humano, de todos os que 
trabalham, todos aqueles que desejam contribuir para 
a sua própria sobrevivência e, assim, contribuir para 
o crescimento da economia devem ter as melhores 
oportunidades possíveis, daí porque é importante a 
condução da política econômica de maneira a criar o 
ambiente mais propício ao crescimento das oportuni-
dades de trabalho, de emprego para todos. Também 
é muito importante que tenhamos por objetivo a es-
tabilidade de preços para que eventual crescimento 
acelerado do nível geral de preços, a inflação, ou even-
tualmente até a deflação que, às vezes, acompanha 
os momentos de depressão econômica, que isso não 
cause formas de instabilidade econômica e o próprio 
não prejudique o crescimento estável da economia. 
Mas, para acompanharmos essas variáveis, precisa-
mos saber exatamente quais são os elementos que, 
de um lado, compõem a procura agregada, de outro, 
os que acompanham e compõem a oferta agregada 
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da economia, seguindo as lições dos grandes econo-
mistas como John Maynard Keynes, que foi o grande 
macroeconomista do século XX, além de tudo aquilo 
que foi precedido pelos economistas clássicos como 
Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl 
Marx, John Stuart Mill e tantos outros. Mas, do lado da 
procura agregada, temos tudo aquilo que é o consumo, 
mais o investimento, mais os gastos governamentais, 
mais as exportações e menos as importações. Do 
lado da oferta agregada, levamos em consideração o 
mercado de trabalho, oferta e procura pelos que estão 
no mercado de trabalho e a função de produção. E é 
importante que, no exame dessas variáveis, venha-
mos a observar o que é que vai influenciar a taxa de 
emprego e da produção de bens e serviços, e obvia-
mente um dos principais elementos é a forma como 
se define a taxa de juros de mercado e que também é 
influenciada pela definição da taxa Selic que baixou de 
9 para 8,5%, atingindo o menor nível desde quando, 
em março de 1999, tínhamos atingido o pico de nada 
menos 45%. Após o governo abandonar o cambio fixo, 
no início de 1999, o dólar disparou, elevou a inflação e 
os juros de tal maneira. Agora, tendo a economia um 
ritmo lento, crescendo a menos de 3% ao ano, o go-
verno, em especial os membros do Copom avaliaram 
que era importante estimular a economia. E ao baixar a 
taxa de juros isto significará um maior estímulo para a 
formação de capital, para realização de investimentos 
bem como maior estímulo para o aumento do consumo.

Avalio que essa iniciativa definida pelo Copom, 
que agora leva a taxa de juros em termos reais do Bra-
sil, se formos levar em conta 8,5% menos a taxa de 
inflação da ordem 5,5%, temos uma taxa real de juros 
de 2,8, que ainda é uma das mais altas no mundo; a 
Rússia com 4,3; a China 3,1; Brasil 2,8; Austrália 2,1; 
a Colômbia 1,8. Então, ainda temos que caminhar na 
direção, inclusive prevista pelo Copom uma vez que os 
indicadores mostram que poderemos ter uma baixa para 
8% na próxima reunião do Copom. Mas avalio que...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Ouço com muita honra Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Suplicy eu tinha me preparado hoje até para fazer um 
registro sobre essa decisão do Comitê de Política Mo-
netária, e realmente como V. Exª estava anunciando, 
até para lhe ajudar nessa perda de voz momentânea, o 
Copom sinaliza para as reuniões marcadas para o dia 
11 de julho e 29 de agosto mais uma redução nessas 
taxas. E é bom que V. Exª reconheça também, ape-
sar desse esforço determinado pela Presidente Dilma 
Rousseff, que ainda assim estamos como campeões 
de altas taxas de juros, comparativamente aos demais 

países emergentes. Isso leva também à redução da 
nossa competitividade. Nós estamos agora no ranking
da competitividade ocupando a 46ª posição atrás de 
países de economia como a Índia, México e o Peru. A 
propósito da redução da taxa de juros, Senador Su-
plicy, que V. Exª aborda com muita atualidade, hoje, na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual V. 
Exª é membro, os Senadores propuseram uma audi-
ência pública para debater essa questão à luz de que, 
nos níveis de hoje, com a redução da taxa básica de 
juros, também os juros para o custeio e investimento do 
Plano Safra 2012 e 2013 devam sofrer, como entende 
também o nosso Presidente desta sessão, o Senador 
Waldemir Moka, uma redução também nessas taxas de 
juros, porque precisa se equiparar à comparação das 
taxas praticadas pelo mercado. Então, cumprimento V. 
Exª pela abordagem do tema.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado por sua contribuição, Senadora Ana Amélia, 
trazendo aqui dados relevantes.

E, para concluir, Sr. Presidente, seria importante 
assinalar que temos alguns indicadores positivos, como 
o nível de reservas da economia brasileira atingindo 
recordes bastante positivos, que nos deixam com um 
nível de segurança bastante importante; a taxa de in-
flação vem sendo mantida conforme as previsões, em 
torno de 5,5%; a taxa de desemprego próxima de 5,5%, 
que é uma das mais baixas em anos recentes, ou seja, 
temos indicadores positivos e que devem ser saudados 
ainda que, todos acreditamos, precisemos caminhar 
na direção de acelerar ainda mais o desenvolvimen-
to, o nível de emprego e melhorar ainda mais a nossa 
distribuição da renda, pois ainda estamos como um 
dos países mais desiguais do mundo, em que pesem 
os esforços e resultados positivos havidos nos últimos 
dez anos nesta área.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-

plicy, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Humberto Costa.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Humberto Costa deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy.

Concedo a palavra, como Líder do PSOL, o Par-
tido Socialismo e Liberdade, ao Senador Randolfe 
Rodrigues. 
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes, porém, Senador, eu gostaria 
de fazer a seguinte leitura:

A Presidência recebeu, da Senhora Presidenta 
da República, as seguintes Mensagens: 

– nº 39, de 2012 (nº 225/2012, na origem), subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação da 
Srª Ana de Oliveira Frazão para exercer o car-
go de Conselheira do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da 

Justiça, com mandato de três anos, na vaga do 
Sr. Olavo Zago Chinaglia; e 

– nº 40, de 2012 (nº 226/2012, na origem), subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação do 
Sr. Eduardo Pontual Ribeiro para exercer o car-
go de Conselheiro do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da 
Justiça, com mandato de dois anos, na vaga do 
Sr. Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo.

São as seguintes as Mensagens:
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(À Comissão de Assuntos Econômicos).
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – As matérias vão à Comissão de As-
suntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, o Senador Randolfe 
Rodrigues. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

O meu Estado do Amapá viverá, no dia de ama-
nhã, uma data importante e histórica, pois três eventos 
marcarão a passagem do 1º de junho.

Primeiro, durante todo o dia – e também, aqui, 
na segunda-feira, em sessão solene do Congresso 
Nacional –, celebraremos os 100 anos de nascimen-
to do Capitão Janary Nunes, primeiro Governador do 
então Território Federal do Amapá. É uma importante 
homenagem à sua obra pelo Amapá e à constituição 
dos primeiros anos da formação da estrutura estatal 
naquele canto do nosso País.

Segundo, amanhã também teremos o lançamen-
to do sinal digital da TV Amapá da Rede Amazônica 
de televisão. Quero lembrar que, há exatos 37 anos, 
era lançado o primeiro sinal de televisão do Amapá, 
também da Rede Amazônica, pela iniciativa pioneira 
do Sr. Phelippe Daou. A TV Amapá é uma das primei-
ras empresas do Estado a fazer o lançamento do seu 
sinal digital.

E, por fim, amanhã teremos a presença, em nos-
so Estado, do Ministro das Comunicações, Dr. Paulo 
Bernardo, e do Dr. Caio Bonilha, Presidente da Tele-
bras – Telecomunicações Brasileiras S. A., para fazer 
o lançamento do Plano Nacional de Banda Larga, no 
Amapá. 

O caminho até esse lançamento de amanhã foi 
difícil e tortuoso. Na verdade, quero destacar que o 
primeiro momento em que foi levantada a pauta da 
banda larga no Amapá foi a campanha para a Prefei-
tura de Macapá, minha, na condição de candidato a 
vice-prefeito, e do atual Governador, Camilo Capiberibe.

Naquele ano, 2008, na disputa pela Prefeitura de 
Macapá a chapa Camilo e Randolfe já apontava a ne-
cessidade que tínhamos de ter oferta de Internet ban-
da larga no Estado. Ainda ano passado, uma pesquisa 
feita pela FIRJAN apontou a dificuldade que temos, no 
Brasil, de banda larga, dados esses confirmados pelo 
Ministro das Comunicações. O estudo apontava que 
a banda larga no Brasil é muito cara e seria uma das 
piores do mundo. Importante foi, naquele momento, 
essa matéria do ano passado. 

No entanto, foi importante da parte do Ministro, do 
Ministério das Comunicações, duas decisões: a primeira 
é reconhecer essa realidade; a segunda, a criação e o 

incentivo à Empresa Brasileira de Telecomunicações 
– Telebrás. Essa condição de Internet cara possibilita, 
por exemplo, que o custo mensal do acesso fixo à In-
ternet, no meu Estado do Amapá, seja de R$ 429,90, 
o mais caro do País. Amapá tem a Internet mais cara 
do País e, ao mesmo tempo, o Estado da Federação 
que tem a pior cobertura de Internet banda larga do 
País, somente 0,17%.

Digo aqui que foi fundamental a medida de apoio 
à Telebrás, porque a Telebrás tem dois papéis funda-
mentais: primeiro, compreender que telecomunicação 
é uma necessidade estratégica do Estado brasileiro, 
que não pode ser privatizada, terceirizada, colocada 
na mão do mercado. O investimento em telecomuni-
cações, o investimento na comunicação deve ser uma 
necessidade estratégica no Brasil. Segundo, reconhe-
cer o diagnóstico que existe segundo o qual hoje, no 
Brasil, 78% das redes de Internet banda larga estão 
concentradas em apenas seis provedores de Internet, 
enquanto 1.928 pequenos provedores de Internet fi-
cam com 22% apenas do mercado de Internet banda 
larga em nosso País 

O cenário que existe também no Brasil é um 
cenário de concentração de Internet no sul e sudeste 
do País. Da oferta de Internet banda larga, 63% fica 
concentrada no sul e no sudeste. A Amazônia, a re-
gião norte, é a região do País que tem a menor e pior 
cobertura de Internet banda larga, apenas 9% de In-
ternet banda larga é ofertada na região Amazônica. 

Mas para chegarmos até o momento de ama-
nhã, e não estou dizendo que amanhã, – obrigado, 
Presidente, eu lhe agradeço mais os dois minutos, só 
para concluir o pronunciamento –, como num passe 
de mágica, o problema da Internet em nosso Estado 
vai estar resolvido. Mas amanhã é um símbolo que 
demonstra uma caminhada que iniciamos desde o 
ano passado e uma caminhada em virtude das ações 
conjuntas da bancada federal do Amapá e do Governo 
do Estado do Amapá.

O Governo, por sua vez, firmou um acordo, através 
da Oi, que possibilitará trazer Internet por fibra ótica da 
Guiana Francesa, em um acordo de cooperação com 
a empresa francesa Guyacom, que trará a fibra ótica 
dos Estados Unidos: virá de Caiena, chegará até a 
fronteira, e aí existe uma obra, que será realizada de 
Oiapoque até Calçoene, para a interligação da Internet 
banda larga. E do Município de Calçoene até Macapá, 
a oferta será através da rede pública da Telebrás, cuja 
utilização é possível devido ao acordo firmado entre a 
Telebrás e a Eletronorte.

Por fim, a bancada federal, desde o ano passado, 
desde março de 2011, iniciou uma série de tratativas, 
de encontros, envolvendo todos os provedores locais 
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de Internet no Amapá, com várias reuniões com a Te-
lebrás, vários encontros da direção da Telebrás com 
a Eletronorte, com o Ministério das Comunicações, 
até podermos chegar amanhã ao lançamento dos pri-
meiros pacotes de Internet banda larga através de um 
provedor local de Internet que temos no Amapá, em 
acordo de cooperação com a Telebrás.

Chegar até onde chegamos foi possível graças 
ao esforço conjunto: nós, da bancada, e do governador 
do Estado. Amanhã, faremos o lançamento de duas ini-
ciativas de Internet banda larga: uma, vindo de Belém, 
através do acordo de cooperação com a Eletronorte, 
atravessando o Rio Amazonas, e ofertando Internet, 
uma banda maior de qualidade de Internet através de 
rádio até Macapá, que, repito, será ofertada por um 
provedor local; e, outra, um cabo de fibra ótica vindo 
da Guiana Francesa.

Eu queria aqui, Presidente, concluindo, regis-
trar o agradecimento ao Ministro das Comunicações, 
o agradecimento à Telebrás, o agradecimento ao Dr. 
Caio Bonilha, ao Dr. Rogério Santanna, presidente 
anterior da Telebrás, pela disposição, pelos contatos 
feitos, pelas iniciativas.

A vitória de amanhã, do Amapá, é uma vitória do 
trabalho conjunto, é uma vitória da ação conjunta e é 
uma vitória que havia sido já propagada nos palan-
ques e campanhas do Amapá desde as campanhas 
de 2008. Não será como um passe de mágica, repito, 
mas amanhã estaremos dando um passo fundamen-
tal para sairmos da vergonhosa condição, no Brasil, 
de termos a pior cobertura de Internet e de termos a 
Internet mais cara do País. Que avancemos! Não é 
possível. Hoje, o acesso à comunicação, o acesso à 
informação é um direito humano fundamental como é o 
direito à segurança, à saúde, à alimentação. Que esse 
direito, negado há muito tempo na Amazônia, amanhã 
comece a se tornar realidade no Amapá.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Randolfe Ro-
drigues.

O próximo orador inscrito é o Senador Casildo 
Maldaner.

V. Exª está inscrito como orador. Não lhe permiti 
o aparte porque o Senador Randolfe Rodrigues fala-
va pela Liderança, e, pela Liderança, não é permitido 
aparte. Mas V. Exª, como orador inscrito, poderá ago-
ra, evidentemente.

O SR CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, vou aproveitar e, daqui, neste 
momento, deixar o que eu ia abordar para me solida-
rizar com o Senador Randolfe Rodrigues. Vou me so-

lidarizar com ele e, no pronunciamento que eu faria, 
vou me congratular, porque fiquei sensibilizado. Como 
não deu tempo de aparteá-lo, pois o tempo de S. Exª 
estava praticamente esgotado, em vez de ir à tribuna 
lá, fico cá, mas uso o meu tempo para abordar alguma 
coisa e tratar sobre esse tema, em tese, de solidarie-
dade com o Estado do Amapá.

Acho que é uma grande conquista. E V. Exª decli-
nou a maneira pela qual vão, amanhã, dar uma largada 
extraordinária em relação à conquista da banda larga, 
para melhorar a comunicação da Internet no Estado 
do Amapá. Uma via é por Belém e a outra vem dos 
Estados Unidos, passando pela Venezuela, e entrando 
pelo Oiapoque, no Estado de V. Exª, quer dizer, lá no 
Amapá. E aí eu fiquei pensando – hoje, 60% ou 70% 
da comunicação de Internet via banda larga se con-
centram em Estados do Sudeste e do Sul do Brasil – 
na necessidade de interligar o Oiapoque com o Chuí. 
Este Brasil é imenso. Nós somos lá do extremo sul e 
V. Exª é lá do extremo norte. Nós, do Chuí, eu diria, e 
V. Exª, do Oiapoque.

Agora, estamos tão perto aqui, pelo menos fisi-
camente, mas da Internet ou da banda larga estamos 
distantes. A partir de amanhã, um grande passo será 
dado lá no Estado de V. Exª, Senador Randolfe. Venho, 
como catarinense, lá do extremo Sul do Brasil, para 
me solidarizar, para trazer o abraço dos catarinenses 
e dos sulistas – e vejo a Senadora Ana Amélia, vejo 
os que são do sul e que estão aqui, neste momento. 

Esta é a verdadeira integração de que nós preci-
samos, Senador Randolfe:. é o direito a comunicação 
melhor, é integrar os que estão mais distantes uns 
dos outros. Eu sei que a Amazônia – V. Exª declinou 
aqui – está apenas com 9% ou 6% da banda larga 
hoje existente. E eu fiquei ouvindo e fiquei meditando. 
A questão da banda larga, a questão da Internet é um 
dos elementos. Temos outras teses, outras integrações, 
outras lutas, mas o que nós precisamos é descentralizar 
o Brasil no campo administrativo, no campo da educa-
ção, no setor da saúde e em todos os outros setores, 
fazer com que nós, do extremo sul, fiquemos perto da 
Amazônia, em todos os setores que se possa imaginar. 

É V. Exª uma inteligência conhecida em todo o 
Brasil. Ainda há poucos dias foi a nossa Universidade 
Federal, lá em Florianópolis. Quer dizer, uma inteligên-
cia lá do Amapá foi para lá. 

Nós precisamos fazer com que haja essa des-
centralização para que possamos integrar o Brasil 
como um todo, para que todos se sintam partícipes 
dessa mesma Pátria, em todos os benefícios, seja 
na educação, seja no esporte, seja no trabalho, seja 
nos bens materiais e, como também, nesta da banda 
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larga, para ter acesso ao mundo das comunicações, 
instantaneamente, com mais facilidade. 

Eu transformei o meu pronunciamento para me 
solidarizar com uma luta, com um momento tão gran-
dioso que, amanhã, dia 1º, será celebrado. Como diz 
V. Exª, não é um passe de mágica que se resolva 
amanhã, mas é um grande ato de V. Exª, da bancada 
federal do Senado e da Câmara, com o Governado, e 
com as empresas que mexem com isso. 

Eu vi que V. Exª, aqui, declinou a OI, declinou a 
Telebrás, que não pode mesmo ser privatizada. A Te-
lebrás deve ser preservada e deve procurar ver onde é 
que temos mais vazios de comunicação, para podermos 
integrar, com os que participam, o Brasil verdadeiramen-
te. Então, faço esta declaração aqui mais como uma 
espécie de solidariedade, e que possamos, cada vez, 
integrar mais. Acho que esse é o verdadeiro sentido.

O pronunciamento de V. Exª contém sempre outras 
matérias, principalmente no campo do Direito, na par-
te constitucional, dá aulas extraordinárias neste ponto 
pelo Brasil. Sei que muitos o assistem, universitários, 
inclusive, advogados ligados ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público, à segurança. Sei que participam. 
Hoje, V. Exª procurou fazer com que, a partir de ama-
nhã, do Oiapoque ao Chuí, sobretudo o vosso Estado, 
o Amapá, tenhamos o direito de começar a ser mais 
irmãos, mais parecidos, com mais dignidade.

É essa a minha manifestação, embora breve. Se-
ria um aparte, mas transformei, meu caro Presidente 
Waldemir Moka. V. Exª já fazia sinais de que não dava, 
mas, agora, conseguimos expandir. Sinto o coração um 
pouco ferido, mas tinha que fazer essa manifestação 
nesta tarde, neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/ 
MS) – Senador Casildo...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não é o tempo, Senador, eu concede-
ria. É que ele falava pela Liderança do partido e, regi-
mentalmente, pela Liderança... 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – ... Peço desculpas a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Nem pode, porque, quando eu adentrava o plenário, 
o Senador Randolfe estava na tribuna, e eu pensava cá 
comigo que ele estava usando o tempo regulamentar. 
Mas, como estava pela Liderança, claro, regimental-
mente, não cabe aparte.

Então, melhor ainda, consegui, caro Presidente, 
num momento como este, transformar o meu horário 

numa solidariedade do Chuí ao Oiapoque, para inte-
grar verdadeiramente o Brasil, um grande passo que 
se inicia amanhã com o lançamento da banda larga 
também lá, no Amapá.

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

PMDB – MS) – Deu sorte o Senador Randolfe Rodri-
gues, que, na verdade, conseguiu quase vinte minutos 
para falar da tese da banda larga no Amapá.

Como orador inscrito, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Waldemir Moka, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da 
Rádio Senado, o que me traz à tribuna, na sessão de 
hoje, é apresentar uma reflexão feita em artigo publi-
cado na revista Carta Capital pelo diretor do Instituto 
Vox Populi, o Sr. Marcos Coimbra, grande conhecedor 
da política brasileira. Ele trabalha com análises esta-
tísticas com muita precisão, há muitos anos, e tem, 
digamos, um nome muito associado a essa ideia de 
pesquisa, de interpretação das intenções de voto em 
períodos eleitorais e, também, a respeito do sentimento 
do povo brasileiro quando se trata de opinião pública.

O Sr. Marcos publicou, na revista Carta Capital,
uma reflexão a respeito de uma última pesquisa sobre 
a preferência dos partidos no Brasil. E isso me pare-
ce muito interessante, porque a gente tem se depa-
rado com posicionamentos divergentes. Aqui é uma 
Casa onde se cultiva muito os pontos de vista. Então, 
é muito natural a gente ouvir parlamentares fazendo 
suas defesas de tese e fazendo ataques às teses ad-
versárias. A gente tem ouvido muito falar sobre o que 
tem acontecido na política brasileira, esses momentos 
conturbados, CPMI acontecendo, denúncias. É como 
se o povo brasileiro, o eleitor brasileiro estivesse vi-
vendo uma repulsa total e absoluta de tudo o que está 
acontecendo.

Mas os dados demonstrados por Marcos Coim-
bra, em seu artigo na revista Carta Capital, mostram 
exatamente o contrário. E aí eu passo a ler esse artigo 
e, por considerá-lo de muita profundidade, eu gostaria 
de pedir que ele fosse transcrito, na íntegra, pela Ta-
quigrafia do Senado:

Ao contrário do que se costuma pensar, 
o sistema partidário brasileiro tem um enraiza-
mento social expressivo. Ao considerar nossas 
instituições políticas, pode-se até dizer que ele 
é muito significativo.

Em um país com democracia intermiten-
te, baixo acesso à educação e onde a partici-
pação eleitoral é obrigatória, a proporção de 
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cidadãos que se identificam com algum partido 
chega a ser surpreendente.

Se há, portanto, uma coisa que chama 
a atenção no Brasil não é a ausência, mas a 
presença de vínculos partidários no eleitorado.

Conforme mostram as pesquisas, metade 
dos eleitores tem algum vínculo.

Seria possível imaginar que essa taxa é 
conseqüência de termos um amplo e variado 
multipartidarismo, com 29 legendas registra-
das. Com um cardápio tão vasto, qualquer um 
poderia encontrar ao menos um partido com 
o qual concordar.

Mas não é o que acontece. Pois, se o 
sistema partidário é disperso, as identificações 
são concentradas. Na verdade, fortemente 
concentradas.

O Vox Populi fez recentemente uma pes-
quisa de âmbito nacional sobre o tema. Deu 
o esperado: 48% dos entrevistados disseram 
simpatizar com algum partido. Mas 80% des-
ses se restringiram a apenas três: PT (com 
28% das respostas), PMDB (com 6%) e PSDB 
(com 5%). Olhado desse modo, o sistema é, 
portanto, bem menos heterogêneo, pois os 
restantes 26 partidos dividem os 20% que 
sobram. Temos a rigor apenas três partidos 
de expressão.

Entre os três, um padrão semelhante. 
Sozinho, o PT representa quase 60% das 
identidades partidárias, o que faz que todos 
os demais, incluindo os grandes, se apeque-
nem perante ele.

Em resumo, 50% dos eleitores brasileiros 
não têm partido, 30% são petistas e 20% sim-
patizam com algum outro – e a metade desses 
é peemedebista ou tucana. Do primeiro para 
o segundo, a relação é de quase cinco vezes.

A proeminência do PT é ainda mais acen-
tuada quando se pede ao entrevistado que diga 
se “simpatiza”, “antipatiza” ou se não tem um ou 
outro sentimento em relação ao partido. Entre 
“muita” e “alguma simpatia”, temos 51%. Outros 
37% se dizem indiferentes. Ficam 11%, que 
antipatizam “alguma” coisa ou “muito” com ele.

Essa simpatia está presente mesmo en-
tre os que se identificam com os demais par-
tidos. E simpática ao PT a metade dos que 
se sentem próximos do PM DB, um terço dos 
que gostam do PSDB e metade dos que sim-
patizam com os outros.

Se o partido é visto com bons olhos por 
proporções tão amplas, não espanta que seja 

avaliado positivamente pela maioria em diver-
sos quesitos: 74% do total de entrevistados o 
consideram um partido “moderno” (ante 14% 
que o acham “ultrapassado”); 70% entendem 
que “tem compromisso com os pobres” (ante 
14% que dizem que não); 66% afirmam que 
“busca atender ao interesse da maioria da po-
pulação” (ante 15% que não acreditam nisso).

Até em uma dimensão particularmente 
complicada seu desempenho é positivo: 56% 
dos entrevistados acham que “cumpre o que 
promete” (enquanto 23% dizem que não). Ní-
veis de confiança como esses não são comuns 
em nosso sistema político.

Ao comparar os resultados dessa pesqui-
sa com outras, percebe-se que a imagem do 
PT apresenta uma leve tendência de melhora 
nos últimos anos. No mínimo, de estabilidade. 
Entre 2008 e 2012, por exemplo, a proporção 
dos que dizem que o partido tem atuação “po-
sitiva na política brasileira” foi de 57% a 66%.

A avaliação de sua contribuição para o 
crescimento do País também se mantém eleva-
da: em 2008, 63% dos entrevistados estavam 
de acordo com a frase “O PT ajuda o Brasil a 
crescer”, proporção que foi a 72% neste ano.

O sucesso de Lula e o bom começo de 
Dilma Rousseff são uma parte importante da 
explicação para esses números. Mas não se-
ria correto interpretá-los como fruto exclusivo 
da atuação de ambos.

Nas suas três décadas de existência, o 
PT desenvolveu algo que inexistia em nossa 
cultura política e se diferenciou dos demais par-
tidos da atualidade: formou laços sólidos com 
uma ampla parcela do eleitorado. O petismo 
tornou-se um fenômeno de massa.

Há, é certo, quem não goste dele – os 
11% que antipatizam, entre os quais os 5% que 
desgostam muito. Mas não mudam o quadro.

Ao se considerar tudo que aconteceu 
ao partido e ao se levar em conta o tratamen-
to sistematicamente negativo que recebe da 
chamada “grande imprensa” – demonstrado 
em pesquisas acadêmicas realizadas por ins-
tituições respeitadas – é um saldo muito bom.

E com essa imagem e a forte aprova-
ção de suas principais lideranças que o PT 
se prepara para enfrentar os difíceis dias em 
que o coro da indústria de comunicação usará 
o julgamento do mensalão para desgastá-lo. 
Conseguirá?
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Esse é o teor do artigo do Sr. Marcos Coimbra, 
que eu gostaria que fosse transcrito, na íntegra, pela 
Taquigrafia.

Sr. Presidente, um minuto mais para encerrar.
Faço essa leitura na sessão de hoje exatamente 

para reafirmar a minha posição – tenho certeza de que 
é também a posição da maioria dos Srs. Parlamenta-
res – de que a política não pode ser espalhada para 
as pessoas como se fosse algo ruim, algo pecami-
noso, algo contagioso. Pelo contrário, as coisas boas 
que acontecem, as transformações importantes que 
acontecem precisam da presença da política. Então, 
nós temos que valorizar a boa política. 

Essa pesquisa relatada e analisada pelo Sr. Mar-
cos Coimbra é uma prova inequívoca de que o povo 
brasileiro sabe reconhecer a importância da política. 
Nesse aspecto, tem representado uma grande contri-
buição a participação do Partido dos Trabalhadores na 
vida institucional brasileira.

Nesse sentido, eu cumprimento todos os diri-
gentes do Partido dos Trabalhadores e também o ex-
-Presidente Lula, que continua dando sua contribuição 
como Presidente de honra do Partido, e também a Pre-
sidente Dilma Rousseff, cujas medidas, na condição de 
Presidente, têm sido muito importantes, inclusive para 
fortalecer esses laços de proximidade, de fidelidade e 
de aproximação com o eleitorado brasileiro.

Ao cumprimentar os dirigentes do Partido dos 
Trabalhadores, dirijo-me, em particular, aos dirigentes 
do Partido dos Trabalhadores no Acre, onde o partido 
tem uma participação importante. O Partido dos Traba-
lhadores está na sua quarta experiência de Governo 
no Estado do Acre. Tenho certeza de que, analisado 
em profundidade como o eleitor se comporta, temos 
muito o que conversar com o eleitorado acriano e com 
o eleitorado brasileiro. Tenho certeza de que o Parti-
do dos Trabalhadores vai manter essa simpatia, essa 
aproximação, sempre no sentido construtivo, aos elei-
tores brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

Revista Carta Capital, 27–5–12
Ao contrário do que se costuma pensar, o siste-

ma partidário brasileiro tem um enraizamento social 
expressivo. Ao considerar nossas instituições políticas, 
pode-se até dizer que ele é muito significativo.

Em um país com democracia intermitente, baixo 
acesso à educação e onde a participação eleitoral é 

obrigatória, a proporção de cidadãos que se identifi-
cam com algum partido chega a ser surpreendente.

Se há, portanto, uma coisa que chama a atenção 
no Brasil não é a ausência, mas a presença de víncu-
los partidários no eleitorado.

Conforme mostram as pesquisas, metade dos 
eleitores tem algum vínculo.

Seria possível imaginar que essa taxa é conse-
quência de termos um amplo e variado multipartida-
rismo, com 29 legendas registradas. Com um cardápio 
tão vasto, qualquer um poderia encontrar ao menos 
um partido com o qual concordar.

Mas não é o que acontece. Pois, se o sistema 
partidário é disperso, as identificações são concentra-
das. Na verdade, fortemente concentradas.

O Vox Populi fez recentemente uma pesquisa de 
âmbito nacional sobre o tema. Deu o esperado: 48% 
dos entrevistados disseram simpatizar com algum 
partido. Mas 80% desses se restringiram a apenas 
três: PT (com 28% das respostas), PMDB (com 6%) 
e PSDB (com 5%). Olhado desse modo, o sistema é, 
portanto, bem menos heterogêneo, pois os restantes 
26 partidos dividem os 20% que sobram. Temos a rigor 
apenas três partidos de expressão.

Entre os três, um padrão semelhante. Sozinho, o 
PT representa quase 60% das identidades partidárias; 
o que faz que todos os demais, incluindo os grandes, 
se apequenem perante ele.

Em resumo, 50% dos eleitores brasileiros não 
têm partido, 30% são petistas e 20% simpatizam com 
algum outro – e a metade desses é peemedebista ou 
tucana. Do primeiro para o segundo, a relação é de 
quase cinco vezes.

A proeminência do PT é ainda mais acentuada 
quando se pede ao entrevistado que diga se “simpatiza”, 
“antipatiza” ou se não tem um ou outro sentimento em 
relação ao partido. Entre “muita” e “alguma simpatia”, 
temos 51%. Outros 37% se dizem indiferentes. Ficam 
11%, que antipatizam “alguma” coisa ou “muito” com ele.

Essa simpatia está presente mesmo entre os que 
se identificam com os demais partidos. E simpática ao 
PT a metade dos que se sentem próximos do PMDB, 
um terço dos que gostam do PSDB e metade dos que 
simpatizam com os outros.

Se o partido é visto com bons olhos por propor-
ções tão amplas, não espanta que seja avaliado posi-
tivamente pela maioria em diversos quesitos: 74% do 
total de entrevistados o consideram um partido “mo-
derno” (ante 14% que o acham “ultrapassado”); 70% 
entendem que “tem compromisso com os pobres” (ante 
14% que dizem que não); 66% afirmam que “busca 
atender ao interesse da maioria da população” (ante 
15% que não acreditam nisso).
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Até em uma dimensão particularmente complica-
da seu desempenho é positivo: 56% dos entrevistados 
acham que “cumpre o que promete” (enquanto 23% 
dizem que não). Níveis de confiança como esses não 
são comuns em nosso sistema político.

Ao comparar os resultados dessa pesquisa com 
outras, percebe-se que a imagem do PT apresenta uma 
leve tendência de melhora nos últimos anos. No míni-
mo, de estabilidade. Entre 2008 e 2012, por exemplo, 
a proporção dos que dizem que o partido tem atuação 
“positiva na política brasileira” foi de 57% a 66%.

A avaliação de sua contribuição para o cresci-
mento do País também se mantém elevada: em 2008, 
63% dos entrevistados estavam de acordo com a fra-
se “O PT ajuda o Brasil a crescer”, proporção que foi 
a 72% neste ano.

O sucesso de Lula e o bom começo de Dilma 
Rousseff são uma parte importante da explicação para 
esses números. Mas não seria correto interpretá-los 
como fruto exclusivo da atuação de ambos.

Nas suas três décadas de existência, o PT de-
senvolveu algo que inexistia em nossa cultura política 
e se diferenciou dos demais partidos da atualidade: 
formou laços sólidos com uma ampla parcela do elei-
torado. O petismo tornou-se um fenômeno de massa. 
Há, é certo, quem não goste dele – os 11% que anti-
patizam, entre os quais os 5% que desgostam muito. 
Mas não mudam o quadro.

Ao se considerar tudo que aconteceu ao partido 
e ao se levar em conta o tratamento sistematicamente 
negativo que recebe da chamada “grande imprensa” 
– demonstrado em pesquisas acadêmicas realizadas 
por instituições respeitadas – é um saldo muito bom.

E com essa imagem e a forte aprovação de suas 
principais lideranças que o PT se prepara para en-
frentar os difíceis dias em que o coro da indústria de 
comunicação usará o julgamento do mensalão para 
desgastá-lo. Conseguirá? 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Tem a palavra, como orador inscrito, o 
Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, te-
lespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Sena-
do, antes de iniciar meu pronunciamento propriamente 
dito, quero, primeiramente, manifestar minha solidarie-
dade integral ao Senador Pedro Taques, que entendo 
que, equivocadamente, foi hoje agredido na sessão 
da CPMI do Cachoeira, por defender uma ideia com a 
qual eu concordo. É um verdadeiro absurdo que, vindo 
depor na CPI quem quer que seja, haja qualquer tipo 
de agressão, de desrespeito. Nós não podemos nos 

equivaler, nos comparar e agir de forma semelhante 
àqueles que estão ali no banco dos réus para respon-
der a acusações graves que lhes são feitas.

Portanto, quero aqui dizer, inclusive como Rela-
tor do caso Demóstenes no Conselho de Ética, que a 
postura do Senador Pedro Taques não tem sido outra 
a não ser a da busca da verdade em relação a tudo 
que eventualmente tenha praticado o Senador De-
móstenes Torres. 

Dito isto, quero dizer que hoje, 31 de maio, é ce-
lebrado o Dia Mundial Sem Tabaco.

Como médico, ex-ministro da Saúde e militante 
dessa área, venho a esta tribuna para me juntar à luta 
pela conscientização dos riscos decorrentes desse 
mau hábito. Segundo a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), o cigarro ainda mata cerca de seis milhões 
de pessoas a cada ano.

A OMS também alerta para danos do cigarro 
à saúde dos não fumantes e ao meio ambiente. De 
acordo com a entidade, 600 mil não fumantes morrem 
ao ano por causa da exposição à fumaça do cigarro 
e aproximadamente metade de todas as crianças do 
mundo respira regularmente ar poluído pelo tabaco. 
Além disso, mais de 40% dessas crianças têm pelo 
menos um parente fumante.

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), pelo menos 2.6 mil não fumantes mor-
rem por ano devido a doenças relacionadas ao taba-
gismo. O cigarro provoca diferentes tipos de cânceres, 
problemas respiratórios e cardiovasculares, impotência 
sexual no homem e infertilidade na mulher, catarata, 
osteoporose, além de reduzir nossa disposição para 
práticas de atividades físicas e responder por mais de 
50 doenças. Os não fumantes expostos à fumaça do 
cigarro têm 30% a mais de chances de desenvolver 
câncer de pulmão e 24% de sofrer infarto e doenças 
cardiovasculares. 

Segundo o Inca, a fumaça do cigarro contém 
mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico, 
amônia, monóxido de carbono, substâncias canceríge-
nas, corantes e agrotóxicos em altas concentrações. 

O Inca também chama atenção para os malefícios 
causados à saúde da população e ao meio ambiente 
ao longo da cadeia de produção de tabaco, com o uso 
de agrotóxicos, desmatamentos, incêndios, resíduos 
urbanos e marinhos. Os agricultores, por exemplo, são 
vítimas tanto dos pesticidas quanto de doenças provo-
cadas pelo manuseio da folha do tabaco, a chamada 
doença do tabaco verde. 

Consciente desses males, a sociedade civil orga-
nizada, organismos internacionais, entidades médicas, 
o Governo Federal, governos estaduais e municipais 
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estão mobilizados para fortalecer a luta contra o cigarro 
e pela conscientização dos fumantes.

As doenças provocadas pelo cigarro oneram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que já necessita de 
mais recursos para se modernizar e atender adequa-
damente às demandas da população. De acordo com 
o Ministério da Saúde, o SUS gasta em torno de R$19 
milhões por ano com o diagnóstico e tratamento de 
doenças provocadas pelo tabagismo passivo. Mas um 
estudo financiado pela Organização Não Governamen-
tal Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) apontou 
um gasto, em 2011, de R$21 bilhões no tratamento de 
pacientes doentes por causa do cigarro.

Mas um estudo financiado pela organização não 
governamental Aliança de Controle do Tabagismo 
(ACT) apontou um gasto, em 2011, de R$21 bilhões no 
tratamento de pacientes doentes por causa do cigar-
ro. Esses números envolvem tanto despesas do SUS 
quanto da saúde suplementar. Um valor equivalente a 
30% do orçamento do Ministério da Saúde, em 2011. 
Esse montante também é três vezes e meia maior do 
que a quantia arrecadada pela Receita Federal com 
produtos derivados do tabaco no mesmo período.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, creio que a elevação de tributos incidentes 
sobre alguns bens supérfluos e não saudáveis, como 
é o caso do cigarro, deva ser discutida na comissão 
temporária sobre financiamento da saúde, proposta 
por mim e criada nesta Casa.

O Ministério da Saúde tem atuado em diferentes 
frentes para a redução do consumo do cigarro. Entre 
elas, está a proibição de publicidade do tabaco, au-
mento das alíquotas dos impostos para 85%, proibição 
dos fumódromos e a ampliação de espaço reservado 
às advertências sobre os efeitos danosos do fumo. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por 
sua vez, proibiu os aditivos do cigarro.

Entre as ações educativas, o Ministério da Saú-
de investe no Plano de Ações Estratégicas para o En-
frentamento de Doenças Crônicas não Transmissíveis, 
com o fortalecimento do Programa Saúde na Escola, 
de prevenção e redução do uso de álcool e tabaco en-
tre crianças e adolescentes. O plano estimula também 
a prática de atividades físicas, que podem ser uma 
importante aliada para quem deseja largar o cigarro.

Aqui, vale citar, as Academias da Saúde, progra-
ma do Governo Federal inspirado no Academia das 
Cidades, criado por mim quando Secretário de Saú-
de da cidade do Recife e ampliado para o Estado de 
Pernambuco quando eu era Secretário das Cidades 
do governo Eduardo Campos.

As academias são espaços públicos destinados 
ao desenvolvimento de atividades físicas e de lazer. 

Com equipamentos e orientação profissional, a popu-
lação pode fazer ginástica, capoeira, dança, praticar 
jogos esportivos, individuais ou coletivos, fazer pintura, 
teatro, entre outras atividades artísticas. 

Trata-se de um programa de incentivo a práticas 
saudáveis, assim como um espaço de convívio social 
da comunidade.

Engajado nessa campanha, o Governo de Per-
nambuco aproveitou o Dia Mundial Sem Tabaco para 
distribuir mais de vinte mil folders e quatro mil cartazes 
do Ministério da Saúde sobre o tema. Haverá também 
palestras educativas em alguns locais do Estado.

O foco dessas ações é aumentar a conscientiza-
ção e reduzir a atratividade do cigarro. Os resultados já 
podem ser vistos com a queda no número de fumantes 
em todo o País, segundo aponta a pesquisa Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crôni-
cas por Inquérito Telefônico, realizada pelo Vigitel, em 
2001, por intermédio do Ministério da Saúde. O estu-
do mostra que, entre 2006 e 2011, o percentual de fu-
mantes caiu de 16,2% da população para 14,8%, uma 
taxa média de redução de 0,6% ao ano. Em Recife, a 
proporção de fumantes é de 12,3%, portanto, abaixo 
da média nacional. Isso mostra que o Brasil está no 
caminho certo.

Creio que o Senado Federal pode dar importantes 
contribuições com debates e propostas para a redução 
dessa prática tão nociva a toda sociedade.

Por fim, Sr. Presidente, aproveito para, de novo, 
destacar a importância da comissão temporária que 
vai debater e propor soluções para o financiamento 
da saúde no Brasil que, acredito, está na iminência de 
começar a funcionar nesta Casa. Será, com certeza, 
oportunidade para o Senado Federal considerar a ele-
vação de tributos como, mais que instrumento de taxa-
ção, também um meio de promoção da saúde pública.

Muito obrigado pela tolerância de V. Exª, de todos 
os Senadores e Senadoras.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Humberto, gostaria de fazer um aparte.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Aproveitando a tolerância do Sr. Presidente – res-
salto que há um médico na Presidência, um médico 
na tribuna e outro médico aparteando –, quero dizer 
a V. Exª que o seu pronunciamento realmente é muito 
oportuno. Providências urgentes, de fato, precisam ser 
adotadas, como esta que V. Exª coloca, aproveitando 
a comissão temporária que vai cuidar desse tema. Por 
um lado, realmente estamos de parabéns pela queda 
considerável dos fumantes, pelas leis que inclusive 
inibem os fumantes em restaurantes, em lugares pú-
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blicos, por outro, precisa haver, de fato, um freio maior 
ainda, seja pela educação, seja principalmente pela 
cobrança de impostos maiores no cigarro e em outros 
supérfluos. Acho realmente que, de fato, o Brasil tem 
que priorizar a qualidade de vida das pessoas, come-
çando por aqueles que, infelizmente, ainda são depen-
dentes químicos. Portanto, quero me solidarizar com 
V. Exª no pronunciamento que faz, e assinar embaixo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, que é, nesta Casa, um 
dos grandes defensores da saúde pública, e o incor-
poro integralmente ao meu pronunciamento. 

Peço também a V. Exª – sei que essa disposição 
existe – o apoio para pedirmos aos líderes a instalação 
rápida dessa comissão sobre financiamento à saúde 
e indicar os seus integrantes. Lá vamos discutir uma 
contribuição maior para o financiamento dessa área 
de prevenção às atividades que produzem malefícios 
à saúde.

Muito obrigado a V. Exª.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Humberto Costa.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-

berg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, subo 
a esta tribuna, na tarde de hoje, muito brevemente, 
para registrar uma opinião a respeito de algumas pro-
postas que já tramitam na Câmara e no Senado há 
alguns anos e que tratam da defesa do voto aberto 
nas votações no Congresso Nacional.

É importante registrar – e já fiz isso da tribuna do 
Senado há alguns dias – os avanços que conquistamos 
na democracia brasileira nos últimos anos, especial-
mente quando lembramos que, há pouco mais de trin-
ta anos, o Brasil vivia numa ditadura e, hoje, vivemos 
um processo pleno de democracia, com as instituições 
funcionando de forma independente, cada uma cum-
prindo com seu papel. E diria até que a democracia 
já foi incorporada pela população brasileira como um 
bem maior, como um bem inegociável. É importante 
registrar e reconhecer esses avanços.

Temos no País uma imprensa absolutamente li-
vre, uma imprensa que tem contribuído para fiscalizar, 
para denunciar os desvios de conduta. Temos a opinião 
pública se manifestando livremente nas ruas. Temos 
acompanhado as marchas da população contra a cor-
rupção. E o Congresso, diante de toda essa pressão 
da opinião pública, cumpre o seu papel e avança na 
evolução dos marcos democráticos legais.

Foi assim que aprovamos, por iniciativa do Sena-
dor João Capiberibe, o projeto de lei da transparência, 
que obriga os governos a colocarem na Internet as suas 
contas, os seus contratos, os seus convênios, os seus 
pagamentos para o controle social da população. Isso 
é um avanço expressivo, ampliando os instrumentos 
de controle social.

Foi assim com a Lei da Ficha Limpa. A partir de 
uma belíssima mobilização popular em todo o Bra-
sil, recolhendo assinaturas, esse projeto chegou ao 
Congresso e, com a pressão muito grande da opinião 
pública, acabou sendo aprovado por unanimidade na 
Câmara e no Senado, instituindo regras muito mais 
duras, muito mais severas, muito mais rígidas para 
aqueles que querem disputar cargos eletivos, o que, 
sem dúvida, vai, em médio prazo, produzir uma me-
lhoria significativa na qualidade da política e da repre-
sentação política no nosso País.

Tivemos a lei de acesso à informação, recente-
mente aprovada e em vigor. E as pessoas ainda não 
se deram conta da capacidade revolucionária de me-
lhorar a gestão pública que tem a Lei da Transparência, 
deitando luzes sobre as sombras da administração, 
garantindo a qualquer cidadão o direito de acessar 
qualquer documento de interesse público. E, assim, ao 
tornar transparentes as informações, torna muito fácil 
para a população julgar, tomar posição, tomar conheci-
mento das questões. Isso é absolutamente pertinente; 
isso é extremamente positivo; isso vai fazer com que 
os administradores sejam muito mais cuidadosos na 
tomada de decisões.

Tivemos a recente instalação da Comissão da Ver-
dade, uma iniciativa que também passou pelo Congres-
so Nacional, com a definição dos seus instrumentos, da 
forma, do período, dos seus poderes. E a Presidenta 
Dilma deu posse a essa Comissão numa solenidade 
muito bonita, muito emocionante, muito concorrida, 
em que todos reconheceram aquela como uma ação 
do Estado brasileiro, da Nação brasileira, não apenas 
de um Governo, até pela qualidade e pela história dos 
que estão responsáveis por essa tarefa histórica da 
Comissão da Verdade.

A Comissão não tem o objetivo de produzir ódio 
nem revanchismo – como afirmou a Presidenta na 
posse da Comissão –, mas apenas o de restabelecer 
a verdade, tão importante para a história brasileira, 
para que as próximas gerações, as novas gerações, 
as futuras gerações conheçam o que aconteceu em 
nosso País. Aquilo que parece inimaginável hoje, em 
função da consolidação de nossa democracia, ocorreu 
há pouco tempo, e as pessoas têm todo o direito de 
saber o que aconteceu, até para que episódios lamen-
táveis como esses nunca mais aconteçam.
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Também estamos avançando, com a contribui-
ção do Congresso, no processo de garantir que, para 
o preenchimento de cargos públicos no âmbito do Po-
der Executivo, Legislativo e Judiciário, haja a mesma 
premissa, os mesmos pré-requisitos exigidos para as 
candidaturas. Ou seja, os mesmos princípios da Lei 
da Ficha Limpa também sejam adotados no preen-
chimento de cargos na administração pública, seja no 
Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário. Isso 
não é pouca coisa. É muito para um País que, até trin-
ta anos atrás, vivia na sombra de uma ditadura. Mas 
precisamos avançar ainda mais.

E eu diria, Sr. Presidente, que o próximo avanço 
a conquistar nesta Casa é a garantia do voto aberto. 
Entendo que a democracia brasileira está suficiente-
mente madura para adotá-lo em todas as votações do 
Congresso Nacional. É importante que a população 
possa saber, Senadora Ana Amélia, como vota o seu 
representante no Congresso Nacional, aquele que ela 
elegeu e que deve ter a responsabilidade do exercício 
de um mandato, seja de Deputado, seja de Senador, 
deve ter a responsabilidade de enfrentar os interesses 
que precisam ser enfrentados no exercício de uma ati-
vidade legislativa. As pessoas não podem ficar escon-
didas atrás de um voto secreto. A população precisa 
saber a posição do seu representante, para que possa 
julgá-lo adequadamente, se ele está cumprindo aqui-
lo que prometeu na campanha, se ele cumpre aquela 
imagem, se ele corresponde àquela imagem que ele 
procura vender para a opinião pública. Portanto, nós 
não podemos continuar com o voto secreto.

Teremos, nos próximos dias, um julgamento im-
portante no plenário desta Casa, e, mais uma vez, este 
tema virá a debate: a necessidade de implementarmos 
definitivamente o voto aberto no âmbito do Congres-
so Nacional.

Ouço, com muito prazer, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Rodrigo Rollemberg, hoje à tarde, no início da 
sessão desta quinta-feira, eu, ao apresentar a minha 
solidariedade ao gesto do Senador Pedro Taques na 
Comissão Parlamentar de Inquérito diante de um ato de 
truculência acossado contra o Senador, que tem todo 
o nosso respeito e a nossa solidariedade, defendi o 
voto aberto neste processo, que é o referido por V. Exª: 
a cassação do mandato de um Senador da República. 
Penso que o voto aberto deve ser instituído em todas 
as nossas deliberações. Pondero apenas, Senador 
Rodrigo Rollemberg, que, em dois casos apenas – o 
caso da derrubada de veto presidencial e o da escolha 
de ministro do Supremo Tribunal Federal –, deveriam 
ser mantidos os votos fechados. Primeiro, no caso da 
derrubada de veto, pelo poder que tem o Presidente da 

República em relação à pressão sobre os parlamen-
tares; e, no caso dos ministros do Supremo, porque 
eles serão eventualmente, em algum caso, julgado-
res daqueles parlamentares que os elegeram. Então, 
são as únicas exceções que entendo cabíveis nesse 
processo. E, no caso do Supremo, como foi levanta-
do ontem aqui, é preciso também discutir a forma de 
escolha dos membros da Suprema Corte. Talvez isso 
também mereça um exame desta Casa na apreciação 
de uma alteração que modernize o processo de esco-
lha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ante o 
que nós vimos no decorrer desta semana, envolvendo 
um membro da Suprema Corte de Justiça do nosso 
País. Parabéns a V. Exª. Sou favorável e gostaria muito 
que, na apreciação da cassação de mandato que foi 
proposta pela Corregedoria, tivesse a decisão o voto 
aberto de todos os Parlamentares. Parabéns, Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Entendo 
que as ponderações que V. Exª traz a este debate de 
constituir algumas exceções para o voto aberto preci-
sam ser analisadas e refletidas. O que entendo é que 
não podemos mais postergar este debate, e precisa-
mos tomar definitivamente uma solução.

Em relação à apreciação de cassação de parla-
mentar, não tenho a menor dúvida, os Senadores ou 
os Deputados não podem se esconder atrás do voto 
secreto. É muito importante que a população possa 
saber exatamente qual foi a posição do seu represen-
tante, para que não tenhamos acordos espúrios, para 
que não tenhamos acordos que possam comprometer 
a representação política.

Portanto, Sr. Presidente, era esse registro que eu 
gostaria de fazer na tarde de hoje, reconhecendo os 
enormes avanços da democracia no nosso País nos 
últimos 30 anos, extremamente importantes. O Con-
gresso Nacional, os políticos são muito criticados, na 
maioria das vezes de forma absolutamente correta, 
mas é importante também observar que esse proces-
so de conflito da política com a opinião pública vem 
produzindo avanços extremamente significativos na 
política brasileira, no aprofundamento da democracia 
brasileira – como me referi agora há pouco, ao citar 
diversos exemplos concretos que tiveram a contribui-
ção do Poder Legislativo.

E a próxima agenda, que seria fundamental para, 
mais uma vez, encontrar a vontade da opinião pública 
com a decisão do Congresso Nacional, dando legitimi-
dade ao Congresso Nacional, seria a implementação 
do voto aberto.
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Era esse o registro, Sr. Presidente, essa defesa 
enfática do voto aberto que eu não poderia deixar de 
fazer nesta tarde.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência, antes de conceder a pa-
lavra a V. Exª cumpre, regimentalmente, a abertura da 

ORDEM DO DIA
Informo aos Srs. Parlamentares que não chegou 

a esta Presidência manifestação das Lideranças sobre 
acordo para apreciação da pauta de hoje, portanto, nós 
não teremos a pauta e 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 DA CÂMARA Nº 44, DE 2011

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 492, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2011 (nº 6.176/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-
cia da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força 
Aérea Boliviana.

Pareceres favoráveis, sob nºs 560 e 561, 
de 2012, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Anibal 
Diniz; de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique.

2
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.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Cons-
tituição 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.

4
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 592, DE 2011 – CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 592, de 2011-Con-
solidação, do Senador Antonio Russo, que 
consolida a legislação sanitária vegetal e 
animal federal.

Parecer sob nº 347, de 2012, da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg, fa-
vorável, com as Emendas nºs 1 e 2 – CRA, 
que apresenta.

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

Antes, porém, Senador, sobre a mesa:
A Presidência designa o Deputado Celso Mal-

daner como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Marcelo Castro, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 571, de 2012, conforme o Ofício n° 594, de 2012,
da Liderança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 594
Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Celso Maldaner passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 571/2012, que “Altera 
a Lei nº 12.651, de 25-5-2012, que dispõe sobre a pro-
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teção da vegetação nativa; altera as Lei nºs 6.938, de 
31-8-1981, 9.393, de 19-12-1996, e 11.428, de 22-12-
2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15-9-1965, e 7.754, 
de 14-4-1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24-
8-2001”, em Substituição ao Deputado Marcelo Castro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado 
Nelson Padovani como membro suplente, em vaga 
pertencente ao Partido da República (PR), para in-
tegrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória n° 571, de 2012, conforme 
o Ofício n° 345, de 2012, da Liderança do Bloco 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 345/2012-LPR
Brasília, 29 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Nelson Padovani 
(PSC – PR) como membro Suplente na vaga do PR, 
para  compor a Comissão Mista destinada a exa-
minar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 
571, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 
de agosto 2001”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado 
Osmar Júnior, como titular, e a Deputada Jô Moraes, 
como suplente, em substituição, respectivamente, à 
Deputada Luciana Santos e ao Deputado Osmar Jú-
nior, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 571, de 2012, 
conforme Ofício n° 174, de 2012, da Liderança do 
Partido Comunista do Brasil – PCdoB, na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 174/12
Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Osmar Junior (PCdoB – PI), como titular, e da 
Deputada Jô Moraes (PCdoB – MG), como suplente, 
para integrarem a Comissão Especial destinada a apre-
ciar a Medida Provisória nº 571/2012, que altera a Lei 
nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; re-
voga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos,
Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado 
Nelson Marquezelli, como titular, em substituição ao 
Deputado Jovair Arantes, e o Deputado Josué Beng-
tson, como suplente, em substituição ao Deputado 
Arnon Bezerra, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
571, de 2012, conforme o Ofício n° 214, de 2012, da 
Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 214/2012
Brasília, 30 de maio de 2012

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 571

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Nel-

son Marquezelli (PTB – SP), na qualidade de Titular e em 
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB – 
GO) e o Senhor Deputado Josué Bengtson (PTB – PR), 
na qualidade de Suplente e em substituição ao Senhor 
Deputado Arnon Bezerra (PTB – CE) para a Comissão 
Mista sobre a Medida Provisória nº 571, de 25 de maio 
de 2012, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nati-
va; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado 
Antonio Balhmann, como titular, e a Deputada Sandra 
Rosado, como suplente, em substituição, respectiva-
mente, à Deputada Sandra Rosado e ao Deputado 
Glauber Braga, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
571, de 2012, conforme o Ofício n° 81, de 2012, da 
Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. B/nº 81/12
Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico à Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antonio Balhmann (PSB – CE), como titular, 
e Sandra Rosado (PSB – RN), como titular, e Sandra 
Rosado (PSB – RN), como suplente, da Medida Pro-
visória nº 571, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006, revoga as Leis nºs 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001”, em substituição aos já indicados.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como Senador 
inscrito, ao Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. 
Senadores, ainda somos um país que depende muito 
da produção agrícola e temos de fazer valer o privilégio 
que nos foi concedido pela natureza e pela formação 
como Estado soberano, condições que nos possibilita-
ram contar com uma imensa área agricultável.

Mas a agricultura é uma atividade sujeita a muitos 
fatores imprevisíveis, o que pode trazer grandes pre-
juízos aos que se aventuram nessa difícil empreitada.

V. Exª, Senadora Ana Amélia, sabe muito bem do 
que estou falando. O nosso querido Rio Grande do Sul 
tem enfrentado ultimamente intempéries, com secas 
em regiões, trazendo sérios prejuízos a sua agricultura 
e à de outros Estados brasileiros.

Além disso, num mercado internacional marca-
do por extrema competitividade, pelo uso intenso de 
tecnologia agrícola, tornou-se praticamente impossível 

concorrer para a venda dos produtos sem a utilização 
de financiamentos destinados especificamente para a 
produção no campo.

Então, é de se louvar o estabelecimento de no-
vas regras previstas na versão atualizada do Manu-
al de Crédito Rural, no qual o governo deixa claro o 
objetivo de simplificar as normas de concessão dos 
financiamentos.

O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 
26 de dezembro de 2011, já estampava matéria enca-
beçada pelo seguinte título: “Empréstimo agrícola terá 
novas regras no País”.

Mas vale lembrar que essas regras tinham de pas-
sar pelo crivo do Conselho Monetário Nacional (CMN), 
o que ocorreu em reunião extraordinária realizada em 
9 de fevereiro de 2012. Nessa data, o Conselho Mo-
netário Nacional aprovou as Resoluções n° 4.052, que 
dispõe sobre o Programa de Garantia de Preços para 
a Agricultura Familiar; n° 4.053, que altera o fator de 
ponderação previsto no Capítulo 6, seção 4, item 18, 
do Manual de Crédito Rural; e n° 4.054, que altera os 
percentuais de exigibilidade de aplicação em operações 
de crédito rural dos recursos obrigatórios de que trata 
o MCR 6-2-2, a partir do período de cumprimento de 
julho/2012 a junho/2013. A ideia é que os produtores 
encontrem maior facilidade para contratarem financia-
mentos para o novo período de safra, que já está se 
aproximando.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Gover-
no Federal tem procurado aumentar, a cada ano, a 
quantidade de recursos destinados a financiar a ati-
vidade rural, abrangendo custeio, investimento e co-
mercialização.

A linha de custeio visa a cobrir as despesas co-
muns ao ciclo produtivo, desde a compra de insumos 
até a fase da colheita; a linha de investimento se aplica 
aos bens ou serviços duráveis, que perduram por anos; 
e a linha de comercialização possibilita ao produtor 
rural ou às cooperativas a obtenção de recursos que 
garantam o abastecimento e o armazenamento das 
colheitas nos períodos de queda dos preços.

Entre as modificações anunciadas, é preciso 
destacar que deixam de existir as operações de Em-
préstimo do Governo Federal e as Linhas Especiais 
de Crédito, que serviam de base à estocagem pelos 
produtores e pela agroindústria. Sucedendo a es-
ses mecanismos, surgem dois novos: um destinado 
a financiar a estocagem de produtos amparados pela 
política de preços mínimos de garantia; e outro, o Fi-
nanciamento de Estocagem Especial, voltado para os 
produtos contemplados atualmente pela Linha Especial 
de Crédito (LEC).
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Segundo Gilson Bittencourt, um dos principais 
responsáveis pela reformulação, que até 15 de dezem-
bro de 2011 ocupava a Secretaria Adjunta de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda, a separação 
dos recursos para “dentro e fora da porteira” facilitará 
a elaboração de uma política agrícola mais eficiente.

Bittencourt destaca também que as indústrias 
passarão a contar com o Financiamento para Garan-
tia de Preços do Produtor (PGPP). Afirma ele: “O foco 
desse instrumento é financiar a agroindústria, desde 
que garanta preço mínimo ou especial quando for de-
terminado para os produtores”.

Srªs e Srs. Senadores, a antecedência da apro-
vação das normas tem sua utilidade e servirá para que 
as mudanças sejam assimiladas pelos produtores, pela 
indústria e pelos agentes financeiros. Essa é a forma 
encontrada pelo Governo para possibilitar que nossa 
agricultura continue produzindo sempre mais e melhor, 
como podemos constatar pelo crescimento da produ-
ção agrícola a cada ano que passa.

Hoje mesmo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, estivemos em uma Comissão da Câmara e 
do Senado, com representações dos servidores do 
Incra, MDA e Terra legal, com o Dr. Sérgio, Secretário 
Nacional de Recursos Humanos, do Ministério do Pla-
nejamento. Já é a segunda vez que vou lá com esse 
grupo. Certamente em outras ocasiões já foram tam-
bém para defender melhorias, reposições salariais, 
melhorias na infraestrutura do Incra, do MDA e do Terra 
Legal. Antes só tínhamos o Incra. Falo isso porque é 
um complemento ao pronunciamento que acabei de 
fazer. O Incra foi muito importante para este País na 
reforma agrária. Hoje o Incra está desestimulado, os 
servidores do Incra estão desestimulados, de cabeça 
baixa. O MDA e o Terra Legal foram criados no Gover-
no Lula para reforçar o Incra, até porque o Incra não 
tinha capacidade para continuar fazendo todos esses 
trabalhos de documentação de terras, titulação de ter-
ras distribuídas, georreferenciamentos, assistência téc-
nica, o Incra também faz os assentamentos, aí foram 
criados esses dois institutos, o MDA e o Terra Legal. 
Só que as dificuldades continuam as mesmas, e vejo 
que sem uma reestruturação desses órgãos, do Incra, 
do MDA e do Terra Legal, nós vamos continuar ten-
do problema nos assentamentos, na reforma agrária.

Enfim, faço aqui esse apelo, ao mesmo tempo 
em que elogio o Governo pelas modificações para 
melhorar o crédito aos produtores rurais. Faço esse 
apelo ao Ministério do Planejamento, ao Ministério 
de Desenvolvimento Agrário, ao Incra – Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária, para que melhorem 
as condições dos trabalhadores nessas áreas, para 

que a nossa agricultura continue crescendo e conti-
nue desenvolvendo o nosso País, que tem sustentado 
o PIB brasileiro o agronegócio. A agricultura familiar 
que sustenta a produção para o mercado interno e a 
grande agricultura que exporta, anualmente, milhões 
e milhões de toneladas, que têm sustentado este País 
tanto na alimentação interna como nas commodities de 
exportação, para sustentar o crescimento do nosso PIB.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Caro Senador Valdir Raupp, é da maior atualidade, 
importância e relevância o que V. Exª acaba de dizer.

Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer 
um pouco melhor a sua Rondônia. Além da questão 
da legalização das terras naquela área, concordo ple-
namente que é preciso levantar o moral do Incra, dar 
estrutura, profissionalização, porque está sucateado o 
órgão. Também na questão da logística, fiquei impres-
sionada, negativamente, com o estado da BR-364, no 
escoamento da produção agrícola daquela região, no 
trecho Ji-Paraná e Rolim de Moura. V. Exª, se não me 
engano, foi prefeito de Rolim de Moura...

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Duas vezes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Por duas vezes. É uma cidade que me encantou 
pelo planejamento urbano, fiquei muito impressionada. 
Mas a estrada, Senador, é uma coisa que não dá para 
descrever, e todo o escoamento que sai de Mato Gros-
so passa por ali para pegar o Porto de Manaus. Então, 
até hoje, na Comissão de Agricultura, V. Exª esteve lá, 
eu pedi, fiz um requerimento para que o Ministro dos 
Transportes vá dar uma explicação sobre como está o 
planejamento para as rodovias federais especialmente 
focadas na área de escoamento, seja da região Nor-
te, da região Centro-Oeste ou da região Sul, porque 
o que vi é realmente uma coisa assustadora no seu 
Estado de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Agradeço as considerações de V. Exª e a visita que 
fez à Rondônia também, quando esteve lá na feira, 
no primeiro Rondônia Rural Show, que é uma coisa 
nova – nova para Rondônia, isso já aconteceu em ou-
tros Estados. Foram comercializados mais de R$150 
milhões, equiparando-se com a feira de Maringá, que 
é uma feira tradicional no Estado do Paraná.

Eu tenho certeza de que essa comercialização 
de equipamentos, máquinas e produtos para agricultu-
ra vai se estender agora nas feiras agropecuárias que 
começarão agora. No final da semana, já vai ser em 
Cerejeiras a feira agropecuária. Eu vou estar presente, 

669ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



23072 Sexta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

no sábado, na cidade de Cerejeiras. E vamos ter mais 
de 30 feiras agropecuárias nas cidades de Rondônia.

Todo esse movimento que houve em Ji-Paraná vai 
se estender para outras feiras também. Em Ji-Paraná 
vai haver também, agora no mês de junho, a Expoji-
pa, que é a Feira Agropecuária de Ji-Paraná, porque 
essa foi uma feira diferente, apenas para exposição, 
e não para festa. E V. Exª lá esteve com a Comissão 
de Agricultura, com o Senador Acir Gurgacz, que é o 
Presidente, com o Senador Ivo Cassol. E nós também 
estivemos lá, na companhia do ex-Senador Osmar 
Dias, nosso companheiro, que hoje é Vice-Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Do Banco do Brasil, de Agronegócio.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – De 
Agronegócio do Banco do Brasil.

De forma que agradeço a V. Exª pelo apoio que 
tem dado a Rondônia, assim como eu, também, de 
vez em quando, tenho dado apoio ao Rio Grande do 
Sul e a Santa Catarina.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Um troca. O senhor é o nosso quarto Senador 
da Bancada do Rio Grande.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
V. Exª está também nomeada a quarta Senadora de 
Rondônia.

Quanto às nossas rodovias, nós já estivemos 
inúmeras vezes no Ministério dos Transportes, no Dnit 
nacional, já me pronunciei várias vezes também. E ago-
ra está saindo do papel o projeto, que já está pronto. 
Estão sendo licitados quatro lotes da BR-364, de Vi-
lhena até Porto Velho. Vai ser reconstruída.

V. Exª deve ter andado, na BR-364, para chegar 
a Rolim de Moura, em um trecho de uma rodovia es-
tadual que está bem melhor do que a federal.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está melhor que a federal.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Aliás, as nossas rodovias estaduais...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os prefeitos e os governadores que o antece-
deram fizeram um bom trabalho lá.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – E 
a ponte em que V. Exª passou lá e grande parte da-
quela rodovia fui eu que construí quando governador. 
A ponte que atravessa o rio Machado foi construída 
no nosso governo. Então, as rodovias estaduais de 
Rondônia estão em melhores condições do que as 
rodovias federais.

Se a senhora tivesse ido a Guajará-Mirim e pega-
do outra rodovia federal que é a BR-425, sobre a qual 
falei ainda hoje num programa de rádio e televisão lá 
no Estado, a senhora iria ver que está ainda pior que 

a BR-364. A BR-425 está completamente destruída. 
Então, são duas rodovias, duas BRs, federais, que 
estão em estado deplorável no Estado de Rondônia.

Eu agradeço o apoio também, somando aqui a 
Bancada de Rondônia, para defender a restauração 
das nossas rodovias.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Só para completar, Senador, eu queria apenas 
fazer um registro, porque hoje nós tivemos aqui uma 
manifestação de solidariedade ao Senador Pedro Ta-
ques, que foi agredido, num ato de truculência, na 
CPMI do caso Cachoeira. 

Mas eu queria destacar a ação, digamos, republi-
cana e política dos três Senadores de Rondônia, que 
são adversários políticos regionalmente: o senhor, do 
PMDB; o Presidente da Comissão da Agricultura, Acir 
Gurgacz, que é do PDT; e o Senador Ivo Cassol, do 
meu Partido, o PP. Mas, quando se trata de defender 
o interesse do Estado, os senhores são represen-
tantes do Estado, não há diferença nem divergência 
política. Todos fazem uma defesa que dá a entender 
que a coletividade está acima das brigas políticas. E, 
quando passei nessa rodovia, o Senador Ivo Cassol 
era o motorista, e eu disse: mas, Senador, cuidado, 
vem caminhão de tudo que é lado. Ele disse: “não se 
preocupe; já fui caminhoneiro”. Aí fiquei mais tranquila. 
Obrigada, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – E 
eu já fui motorista de táxi e motorista de ônibus.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Por isso, são competentes esses Senadores 
de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado. Este Brasil dá oportunidade àqueles que 
saem lá debaixo, da área rural, que estudaram pouco 
na infância. Eu tive o privilégio de fazer faculdade de-
pois dos 40 anos. Quando terminei o governo, fiquei 
quatro anos fora da política até chegar ao mandato do 
Senado. Fui fazer uma faculdade de Administração de 
Empresas. Então, este País tem dado, graças a Deus, 
esse privilégio aos seus filhos, aos brasileiros.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Oportunidade.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
queria também aqui, da tribuna, defender o Senador 
Pedro Taques. Eu assisti, pela TV Senado, a toda aque-
la cena, hoje, lamentável, em que um Deputado, que 
não vou aqui citar o nome, perdeu completamente a 
compostura. E ouvi o Senador Pedro Taques dizendo 
que já ajudou a prender, como Procurador Federal de 
Justiça do Ministério Público, mais de 200 pessoas, 
mas, mesmo sendo um réu, uma pessoa que está sen-
do acusada, você não deve tratá-lo com desumanida-
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de, com falta de respeito. Então, parabenizo também a 
postura, a grandeza que teve o Senador Pedro Taques.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o 

Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador.

Eu renovo, faço uso e tenho certeza de que nosso 
Presidente José Sarney, se aqui estivesse presidindo 
esta sessão, hipotecaria igual solidariedade ao nosso 
colega Pedro Taques, da mesma forma a Senadora 
Marta Suplicy, que é Vice-Presidente, e toda a Mesa 
diretiva do Senado Federal.

Tenho a honra, agora, Senador Pedro Taques, 
também de fazê-lo em nome do meu Partido, o Partido 
Progressista, em nome do nosso Líder e Presidente 
do diretório nacional, Francisco Dornelles, também um 
grande Senador. Então, V. Exª tem desta Instituição, 
que representamos com muito orgulho, toda a solida-
riedade. Não admitimos truculência no ato político, no 
ato republicano, no ato constitucional na defesa dos 
direitos dos cidadãos, que vêm a esta Casa guarne-
cidos por esta Carta que nós mesmos ajudamos a 
escrever em 1988. A V. Exª renovamos toda a nossa 
solidariedade. Continue, com a mesma bravura, com a 
mesma coragem, com o mesmo destemor, defendendo 
a Constituição. Cumprimentos a V. Exª.

Não havendo mais oradores inscritos para esta 
sessão, eu gostaria apenas de fazer um lembrete de um 
assunto que pede urgência e que, ao mesmo tempo, 
precisa ser sempre lembrado aqui, neste plenário. É o 
caso Aerus e a situação dos ex-funcionários da extin-

ta Varig, que, há seis anos, esperam por uma solução 
para o pagamento de suas aposentadorias.

Recebi da Srª Graziella Baggio, do Sindicato do 
Aeronautas, a informação de que, no dia 12 de junho, 
os representantes da categoria terão uma audiência 
com o Advogado-Geral da União, Ministro Luís Inácio 
Lucena Adams, para tratar do caso Aerus e pedir es-
clarecimentos sobre esse processo.

Essa caminhada, Srªs e Srs. Senadores, tem 
sido difícil para todos esses aeronautas aposentados 
e pensionistas, que batalharam pela retomada do pa-
gamento dos benefícios a que têm direito.

Esses pagamentos poderiam ser garantidos de-
finitivamente, com a realização do julgamento de uma 
ação de defasagem tarifária movida pela Varig contra 
o Governo Federal, ação essa que se encontra em jul-
gamento no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria 
da Ministra Carmem Lúcia.

A categoria está dependendo dessa decisão, 
para garantir o sustento de centenas de famílias dos 
aeronautas, que hoje sofrem para pagar medicamen-
tos, atendimento médico e até alimentação.

Mais uma vez, gostaria de pedir à Ministra Car-
mem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão, 
uma manifestação nesse julgamento, que é urgente, 
sobre o caso Aerus. 

Só dessa forma poderá cessar o sofrimento des-
sas famílias, algumas que já perderam seus entes 
queridos durante esses mais de seis anos de longa e 
sofrida espera.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 
minutos.)
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
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Total Geral 225 3 219

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

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

3. Licença para tratamento de saúde; e 

4. Licença para tratar de interesses particulares. 

5. Valores acumulados no período de 02/02/2012 a 31/05/2012, considerando todos os requerimentos efetivamente apresentados.  
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

          Resenha 
���
��� �� !��!�

�

����I���+�J	��
����+�/�����9
���
.�
���
��� �� !��!�

Tipo de sessão Quantidade
+�J	��
� ���

+�J	��
��.���� �!�

Total 03

Resenha Consolidada 
����! �!�
��� �� !��!�

�
����I���+�J	��
����+�/�����9
���
.�

Tipo de sessão Quantidade
+�J	��
�� ���

+�J	��
��.���� ���

Total 11
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�;� � � � � � �

�������N" ".���
�;� � � � � � �
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�;� � � � � � �

Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 5 � � � � 3

��X�M�� N��/��
. � � � � � �

�� -�J�������������+�,���; � � � � � �

�� -���
����<�/Q���
��C��������/��.
��,�� � � � � � �

 Avisos CN (AVN) 47 � � � �

������N1�
�������,�������%��:�������%���/	.
���
������
��0�
,���
&��
���&�.��X+O� �� � � � � �

�� -�.
�?M�.	�;���"��M�<%��
��N"�!��!� � � � � � �

�� -�.
�%��.	�;���"��M�<%��
��N"�!��!� � � � � �

�� -�.
�".���
�;���"��M�<%��
��N"�!��!� � � � � � �

��"��	�,
����� � � � � � �

�������-����
�;����+��
�� !� � � � � �

������-
������-�3,����0,�����A����
.� !� � � � � �

�������N	��
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�3��
�� �'� � � � � �

 Mensagens CN  (MCN) 47 � � � �

������-����
�;����+��
�� (� � � � � �

��������.
�@������",
.�
�;���--"� �� � � � � �

������N	��
��)
�3��
�� ��� � � � � �

 Ofícios CN (OFN) 101 � � � � �

�������-����
�;����+��
�� �'� � � � � �

�������N	��
��)
�3��
�� �!� � � � � �

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 2 � � � � �

 Proposições  SF 4 � � � � �

 Requerimentos CMO  (RCMO) 5 2

 Emendas 106 15

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 2 1

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 

                                          TOTAL 325 19 3

�
�

Junho de 201246 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL714



Resenha Consolidada 
�� ���
��� �� !��!�

�
�

��	��I�����
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�
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Tipo de reunião Quantidade
%���
.
�;��%9�X� ��

N����*��
����N��� (�

?M��
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����?]� !�

"	��Q���
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����"-� ��
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���+"-� ��

�����*������/��
������?0�� ��
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�
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+���Q��-���
���������+.�/�
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�
�+A%��� �� ��
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�������
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���0�
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���+"?�� �� ��
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�
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Tramitação encerrada na CMO 
Encaminhadas ao CN sem apreciação Proposições Recebidas

Apreciadas Retiradas -�9���"��#��(��
�
�����H� !��(�+9�

-�9��O�/Q���
�
-.��*���+9�

)-�� X3�����&�
8�
��/�����
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 Projetos de Lei CN (PLN) 6 1
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.� � � � � � �
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�������N" ".���
�;� � � � � � �

������--" ��,��;�L�".���
�;� � � � � � �

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 5 � � � � 3

��X�M�� N��/��
. � � � � � �

�� -�J�������������+�,���; � � � � � �
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����<�/Q���
��C��������/��.
��,�� � � � � � �

 Avisos CN (AVN) 47 � � � �

������N1�
��������,�������%��:�������%���/	.
���
������
��0�
,���
&��
���&�.��X+O� �� � � � � �

�� -�.
�?M�.	�;���"��M�<%��
��N"�!��!� � � � � � �

�� -�.
�%��.	�;���"��M�<%��
��N"�!��!� � � � � �

�� -�.
�".���
�;���"��M�<%��
��N"�!��!�� � � � � � �
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����� � � � � � �
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�� !� � � � � �
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������-����
�;����+��
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��������.
�@������",
.�
�;���--"� �� � � � � �

������N	��
��)
�3��
�� ��� � � � � �

 Ofícios CN (OFN) 101 � � � �

�������-����
�;����+��
�� �'� � � � � �

�������N	��
��)
�3��
�� �!� � � � � �

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 2 � � � � �

 Proposições  SF 4 � � � � �

 Requerimentos CMO  (RCMO) 5 2

 Emendas 106 15

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 2 1

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 

                                          TOTAL 325 19 3
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Resultados das Reuniões 
���
��� �� !��!�

�
�

Reunião realizada em 08 de maio de 2012 (Audiência Pública) 

Resultado da 2ª Reunião de Audiência Pública 
 convocada para 08/05/2012, às 14h30 

(Iniciada às 15h10min e encerrada às 17h41min) 

� � N����
1
.E��F�
�����	8����&�.�C�&	�
��-
	.�-�����
��-X ���$�-�����������
�+)N#

Convidados:�)������
����?��
����-.
��J
����$�N��
�������0���;��)-�$����E�
�)���
��
"&
�����
�6�.�E��#�

Tema: &����
�����.
����������
����
���-�J�� �����������C������ 8���N��
����*��
��&
�
�!�����- �J�����������H��� !��!�+ 9�L��	 ��
PC��&I���1���
���������8���&
�
�
��.
1�
�;����M��	�;��
�����N��
����*��
����!�������*�	��
��&�,��Q���
�W#�

ENCERRAMENTO 
�

���������������
.�8
�
�
���	��;$��-�����������
�+)N$�C�&	�
��-
	.�-�����
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/ �
����	����& 
������������ ������
��,��
�����&
�.
����
����&��������#��

�
���6�
�:.�
$�������
�����!��!#�

                                                 
                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 

                                                 Secretária da Comissão 
�
�
�
�
�

Reunião realizada em 09 de maio de 2012 (Extraordinária) 

1ª Reunião Extraordinária
convocada para 09/05/2012, às 14h30min

(Iniciada às 15h02min e encerrada às 15h46min) 

Pauta nº 8/2012 

ABERTURA 

N����
1
.E��F�
��
1�����&�.� -���������$�C�&	�
��-
	.�-�����
��-X �� �$��	����F��	�E
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�
�
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����&������
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�+=�
�
����C�&	�
����������
��A����
.#�

�
AVISOS

N�-������������F ��	��	�� ��dia 16 de maio, quarta-feira, às 14 horas$� ��&.��*���!��
�+= �
�
����C�&	� 
��$����*�
��
.�8
�
���	��;���� 
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�&51.��
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�
����
 �F��
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����	���������H��� !��!�+)N$����
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��A�.�&��)
�
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���	1������&�.�C�&	�
��C	
����9/	���
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&�,
���
��V���	��;�N����*��
���
.�8
�
���5.������
�!�����
1��.#�

�
N�-����������� �	���	��	���� dia 5 de junho, terça-feira, às 15 horas$���&. ��*���!��
�+= �
�
����C�&	� 
��$����*�

��
.�8
�
���	��;���J	��
����
	 ��Q���
�&51.��
�� 
�+)N���� 
�+����;����A��
��
����X��1	�
�; $�+����;���� C����,.,������
?������$�%��5����
���+�3�� �$���+�� ��;����A���
.�8
�;� A��
�����
���+ ���.�� �
�+= �
�
����C�&	�
� �Y�+����;��� �
"��	����?�������$���+����;����) ���"�1�����$�C�F��
�� �+��	������� A���
.�8
�;���+ ���.�������
��A����
.$����
�
&������
�� � Dr. Alexandre Antonio Tombini$� -����������� �6 
���+��� �
.�� �6�
��.��6"+?9� $��	�� 
&������
�*�
� “avaliação do 
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas
operações e os resultados demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil” - referentes ao 1H���!H��������������M���:���� ��
!���$���� 
����������
����
 1�.������� § 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal.��

�
N�-����������������	�
��.����
�;�
���:������-
����*����&
�
��	�����.	
��
�������
�I���������1���� ������
�����

�������Q��&���
��������
�+����;�������������
1�.�������art. 18 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, 
ambas do Congresso Nacional.�

�
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�3��
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1
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�
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��!����!�����
1��.����!��!#�
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Pauta nº 8/2012 

1 – Ofício Conjunto nº 02/2012/Coff/Conorf$����!�����
1��.$��	��&�&I��
�P+����;�����������������3����
�,���F��
����"	�@/�
F�
�
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�
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                                                 Secretária da Comissão 
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Reunião realizada em 15 de maio de 2012 (Ordinária) 

�
4ª Reunião Ordinária  

convocada para 15/05/2012, às 14h30min
(Iniciada às 15h02min e encerrada às 15h16min) 

Pauta nº 9/2012 
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Reunião realizada em 16 de maio de 2012 (Audiência Pública) 
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Reunião realizada em 22 de maio de 2012 (Ordinária) 
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5ª Reunião Ordinária  
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Reunião realizada em 23 de maio de 2012 (Extraordinária) 
�
�

2ª Reunião Extraordinária
convocada para 23/05/2012, às 14h30min

(Iniciada às 15h01min e encerrada às 15h02min) 
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Reunião realizada em 29 de maio de 2012 (Ordinária) 
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6ª Reunião Ordinária  

convocada para 29/05/2012, às 14h30min
(Iniciada às 14h47min e suspensa às 14h56min) 
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Reunião realizada em 30 de maio de 2012 (Ordinária) 
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Continuação da 6ª Reunião Ordinária  

convocada para 30/05/2012, às 14 horas
(Iniciada às 14h14min e encerrada às 14h15min) 
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Resultados das Reuniões 
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5ª Reunião realizada em 09 de maio de 2012 

Audiência Pública 

Assunto / Finalidade: 
Pagamento por serviços ambientais: mecanismos de financiamento da proteção do meio ambiente. 
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6ª Reunião realizada em 16 de maio de 2012 
�
�

Audiência Pública 

Assunto / Finalidade: 
Preparação da Rio+20 
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7ª Reunião conjunta com a CRE realizada  
em 23 de maio de 2012 

Primeira parte 

Audiência Pública�

Assunto/Finalidade: 
Debater os objetivos, o alcance e os resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA. 

Requerimento(s) de realização da audiência:�
����)+�! !��!$����
��
�<
����
�0�
88����#�
�����?�!� !��!$����
��
�<
����
�0�
88����������
����3�/���	8
#�

Convidados/Participantes: 
�#�?�1
�M
���".�J
����"#�0���..�L�������*���0��
.��
�NX+"Y�
!#�)�������+.�������6
��
��
 ����L�C������� �C�&
��
�� ��� �
�"�3���
����	.�%%���)�����3 ����
����.
�I���?M�������� ��
��&������
�����
���&51.��
�A����
��,
���6�
��.��
�NX+"���
�#�?�1
�M
��� ��?�	
���� �6�
��.�G�*�� ���,�..
�6 �J
�L�-�����������
�+���� ;����+����
�;��� +���.E�� ��
+&��
�;�"�
8����
�L�++NN�#�

Segunda parte 
Apreciação de Requerimentos 

Requerimento nº 3, de 2012-CMMC 
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Requerimento nº 4, de 2012-CMMC 
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Requerimento nº 5, de 2012-CMMC 
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8ª Reunião realizada em 30 de maio de 2012 
�
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Audiência Pública 
Assunto / Finalidade: 
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    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 31/05/2012 

REUNIÕES

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

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 20

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 50

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 9

REUNIÕES CONJUNTAS 5

TOTAL 84

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 3 3 3 9
CAS - 9 - 9
CCJ 5 2 - 7
CE 4 4 - 8

CMA - 7 - 7
CDH - 8 - 8
CRE 5 3 1 9

CI - 3 2 5
CDR - 2 1 3
CRA - 6 - 6
CCT - 3 - 3

CMMC 3 - 1 4

TOTAL 20 50
(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CAS – Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e 
da Previdência Social – CASEMP  1 - 1

CCJ – Subcomissão Permanente de Segurança Pública – 
CCJSSP 1 - 1

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA  1 - 1

CMA – Subcomissão Temporária para Acompanhar a 
Execução das obras da Usina de Belo Monte – CMABMONTE  1 - 1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – 
CISTAC 5 - 5

TOTAL 9

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

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

16ª reunião  CAE e CI   

17ª reunião  CRER+20 e CMARIO20  

18ª reunião   CAE e Comissão Mista MPV nº 567  

19ª reunião  CMMC e CRE  

20ª reunião  CAE, CI e CDR 

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS =  5
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 1 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 4 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 2 

Comissão de Educação – CE 4 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 4 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  6 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 4 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI - 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR - 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 4 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 2 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 3 

TOTAL 34

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

CAS – Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social   - 
CASEMP 1

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1 

CMA – Subcomissão Temporária para Acompanhar a Execução das Obras da usina de 
Belo Monte – CMABMONTE 1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 5 

TOTAL 8
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 1

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

1

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - e Comissão Mista da Medida Provisória 
nº 567, de 2012  1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Serviços de Infraestrutura e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CAE, CI e CDR 1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas 1

TOTAL 5

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 47

PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÕES PERMANENTES
MATÉRIA 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC - - 4 - - - - - - - - - 4

PLS  6 20 4 6 6 12 - 4 3 2 3 - 66

SCD - - 1 - - 1 - - - - - - 2

PLC  1 2 9 4 - 1 1 - - - - - 18

PDS  - - - - - - 12 - - - 46 - 58

PRS - - - 2 - - - - - - - - 2

RQS (SF) - - 1 - - - 1 - - - - - 2

MSF 4 - - - - - 4 - - - - - 8

OFS”S” - - - 1 - - - - - - - - 1

AVS - - - - 1 - - - - 1 - - 2
AVS

“CMA” - - - - 3 - - - - - - - 3

SUG - - - - - 5 - - - - - - 5

DAS - 1 - - - - - - - - - - 1

TOTAL 11 23 19 13 10 19   18 4 3 3 49 - 172
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PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 22

PDS 46

TOTAL 68

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 4

PLS 44

SCD 2

PLC 18

PDS 12

PRS 2

RQS “SF” 2 

MSF 8

OFS ”S” 1 

AVS 2

AVS “CMA” 3 

SUG 5

DEN 1

TOTAL 104

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES  
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

7 12 5 7 10 14 4 2 4 6 3 3 77

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

CCJ – Subcomissão Permanente de Segurança Pública - CCJSSP 7

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 1

TOTAL 9

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 86
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REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

Aprovados 74

Rejeitados 2

Prejudicado 1 

TOTAL 77

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 

Aprovados 9

TOTAL 9

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

Requerimento de Urgência 11 

Requerimento de Informações  1 

Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio  1 

Proposta de Emenda à Constituição – PEC 1 

TOTAL 14

Sábado 2 67Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

735ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 31/05/2012

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas

REUNIÕES

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

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 58

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 160

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 39

REUNIÕES CONJUNTAS 20

TOTAL ACUMULADO 277

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 12 8 6 26
CAS - 22 3 25
CCJ 16 5 2 23
CE 12 13 1 26

CMA 1 20 3 24
CDH - 26 3 29
CRE 12 15 4 31

CI - 12 5 17
CDR - 10 1 11
CRA - 15 - 15
CCT - 12 2 14

CMMC 5 2 1 8
TOTAL

ACUMULADO 58 160

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

(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CAS - Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência 
Social – CASEMP  5 - 5

CAS - Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS – CASFGTS  5 - 5

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP  3 - 3

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA  4 - 4

CMA - Temporária para Acompanhar a Execução das obras 
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE  4 - 4

CMA - Temporária de Acompanhamento da Conferência da 
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CMARIO20  - 4 4

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1 - 1

CDH - Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da 
Pobreza – CDHEMRP  1 - 1

CRE - Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do 
Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas – CRE+20  - 4 4

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC  13 - 13

CDR - Permanente do Desenvolvimento do Nordeste –
CDRDN  1 - 1

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 
2016. - CDRCOOL 2 - 2

TOTAL ACUMULADO  39

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

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TOTAL

1ª, 4ª e 8ª  CAS  e  CDH  3

2ª  CI   e  CMA   1

3ª, 7ª, 12ª, 15 e 17ª  CRER+20  e CMARIO20  5

5ª  CMA,  CCT  e  CRE  1

6ª  CRE  e  CMA  1

9ª e 10ª  CCJ   e  CAE  2

11ª e 16ª  CI  e  CAE  2

13ª  CCT  e  CI  1

14ª  CRE  e  CE  1

18ª  CAE  e  Com.Mista.MPV 567  1

19ª  CMMC  e CRE 1

20ª  CAE,  CI  e  CDR   1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 20 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 3 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 7 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 3 

Comissão de Educação – CE 12 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 13 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  23 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 17 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 1 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 3 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 9 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 7 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 4 

TOTAL ACUMULADO 102
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social - CASEMP  4 

CAS –Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CASFGTS 3 

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 1 

CMA – Permanente da Água – CMAGUA 3 

CMA – Temporária para Acompanhar a Execução das Obras da Usina de Belo Monte 
– CMABMONTE 3

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM 1 

CI – Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 11 

TOTAL ACUMULADO 26
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA 1

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

5

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos 
Sociais – CDH e CAS 3

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

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CRE e CMA 1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos Econômicos – 
CCJ e CAE 2

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos – CI e 
CAE 2

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

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte – CRE e CE 1

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - e Comissão Mista da Medida Provisória 
nº 567, de 2012  1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Serviços de Infraestrutura e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CAE, CI e CDR 1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas 1

TOTAL ACUMULADO 20

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 148
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PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 71

PLC 65

PDS  172 

TOTAL ACUMULADO 308

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 8

PLS  107 

ECD 1

SCD 4

PLC 52

PDS 19

PRS 8

RQS (SF) 10 

IND 1

PFS 3

EMEN PLEN  3 

MSF  29 

OFS “S” 6 

AVS 8

AVS “CMA” 6 

SUG 5

DAS 1

TOTAL ACUMULADO 271
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES  
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL 
ACUMULADO 

19 45 23 33 45 71 22 25 17 23 22 5 350

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

CAS - Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social – CASEMP  1

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 8

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 1

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1

CI - Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC  2

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016. – CDRCOOL 2

TOTAL ACUMULADO  15

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E 
SUBCOMISSÕES 365

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

Aprovados 338 

Rejeitados 10

Prejudicado  02 

TOTAL ACUMULADO 350

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 

Aprovados 14

Rejeitados 1

TOTAL ACUMULADO 15
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MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

Requerimento de Urgência 30 

Requerimento de Tramitação Autônoma 1 

Requerimento de Tramitação Conjunta 1 

Requerimento de Informações 1 

Requerimento de Autorização para Representação do Senado Federal 1 

Requerimento de Sobrestamento de Matéria 1 

Requerimento de Voto de Pesar 1 

Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio  1 

Projeto de Decreto Legislativo  2 

Proposta de Emenda à Constituição 1 

Indicação 1

TOTAL ACUMULADO 41
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 31/05/2012 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Tratar da tributação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação quando a 
operação ou a prestação ocorrer no âmbito do comércio eletrônico. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 18/2012, Senador José Pimentel e outros 
Participantes:
• Nelson Barbosa - Secretário Executivo - Ministério da Fazenda - MF
• Andrea Sandro Calabi - Secretário de Estado - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - 
SEFAZ-SP
• Carlos Mauro Benevides Filho - Secretário de Estado - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 
- SEFAZ-CE
• Nelson Antônio Serpa - Secretário de Estado - Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 
- SEF-SC

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Odontologia e saúde suplementar no Brasil. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 28/2012, Senador Paulo Davim 
- RAS 30/2012, Senador Paulo Davim 
Participantes:
• José Alves de Souza Neto - Presidente da Uniodonto do Brasil 
• Luciano Elói Santos - Vice-Presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas - FIO

(representante de: Welington Moreira Mello) 
• Bruno Sobral de Carvalho - Diretor de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar 

(representante de: Mauricio Ceschin) 
• Denise Rodrigues Eloi de Brito - Presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em 
Saúde – UNIDAS  
• Diogo Thomson de Andrade - Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do 
Ministério da Justiça 

(representante de: Vinícius Marques de Carvalho) 
• José Mário Morais Mateus - Secretário-Geral do Conselho Federal de Odontologia – CFO

(representante de: Aílton Diogo Morilhas Rodrigues) 
• Luciana Freitas de Araújo - Vice-Presidente da Associação Brasileira de Odontologia (Seção 
Distrito Federal)  

(representante de: Hamilton de Souza Melo) 
• José Augusto Peres Filho - Presidente da Associação Nacional do Ministério Público do 
Consumidor – MPCON. 

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
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Apresentação do Relatório de Atividades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 2011. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 33/2012, Senador Wellington Dias 
Participantes:
• Dirceu Barbano - Diretor Presidente - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
• José Agenor Álvares da Silva - Diretor - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

� Dia 24 de maio 
Finalidade: 
Instruir o PLS nº 112, de 2010, que “Define percentual mínimo de participação de mulheres nos 
conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto.” 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 8/2012, Senador João Vicente Claudino 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 112/2010, Senadora Maria do Carmo Alves 
Participantes:
• Heloísa Bedicks - Superintendente - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
• Alexandre Di Miceli - Pesquisador - Universidade de São Paulo - USP
• Carlos Alberto Rebello - Diretor de Regulação de Emissores - BM&FBOVESPA 

(representante de: Edemir Pinto) 

� Dia 29 de maio 
Finalidade: 
Discutir a epidemia de acidentes envolvendo motocicletas no Brasil. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 37/2012, Senadora Ana Amélia, Senadora Vanessa Grazziotin e Senador Paulo Davim. 
- RAS 43/2012, Senadora Ana Amélia. 
Participantes:
• Dirceu Rodrigues Alves Júnior - Diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Medicina 
do Tráfego – ABRAMET 
• José Eduardo Gonçalves - Diretor Executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - ABRACICLO 
(representante de: Marcos Zaven Fermanian) 
• Ricardo Xavier - Diretor-Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
• Valter Ferreira da Silva - Presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do 
Sul - Sindimoto/RS 
• Gilberto Almeida dos Santos - Presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado 
de São Paulo - Sindimoto/SP 
• Rodrigo Carlos Ferreira da Silva - Consultor do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do 
Estado de São Paulo - Sindimoto/SP 
• José Luiz Dantas Mestrinho - Diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Médica Brasileira 
- AMB 

(representante de: Florentino de Araújo Cardoso Filho) 
• Orlando Bindá dos Santos - Representante da União Estadual dos Mototaxistas do Estado do 
Amazonas 
• José Mário Meira Teles - Presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB 
• Gisele Flores - Colunista e Fundadora do Instituto Sobremotos 
• Maria Cristina Alcântara Andrade Hoffmann - Coordenadora-Geral de Qualificação do Fator 
Humano no Trânsito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN 

(representante de: Júlio Ferraz Arcoverde) 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Debater os efeitos da aplicação da Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de 2011, que 
acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade 
tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras 
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musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ Nº 00024/2012, Senadores Eduardo Braga, Vanessa Grazziotin e Armando Monteiro 
- RQJ Nº 00028/2012, Senador Inácio Arruda 
- RQJ Nº 00029/2012, Senador Alvaro Dias 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PEC 123/2011, Deputado Otavio Leite e outros 
Participantes:
• Otávio Leite - Deputado Federal 
• Fernando Mombelli - Coordenador-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(representante do sr. Carlos Alberto Freitas Barreto, Secretário da Receita Federal do Brasil) 
• Paulo Rosa - Presidente da Associação Brasileira de Produtores de Discos – ABPD 
• Carlos Cavalcante de Lacerda - Secretário para Assuntos Parlamentares da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM, representante do sr. Miguel Eduardo Torres, 
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM 
• Saleh Mahmud Abu Hamdeh - Diretor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 

(representante do sr. Robson de Andrade, Presidente da Confederação Nacional das Indústrias – 
CNI)

• Luciana Pegorer - Diretora Executiva da Associação Brasileira de Música Independente-ABMI 
• Cristina Saraiva - Membro do Grupo de Articulação Parlamentar e Compositora 
• Felipe Radicetti - Compositor e vice-presidente da Musimagem 
• Raimundo Fagner - Cantor e Compositor 
• Amauri Carlos Blanco - Presidente do Sindicato das Indústrias dos Meios Magnéticos e 
Fonográficos do Estado do Amazonas 
• Thomaz Afonso Queiroz Nogueira - Superintendente da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 

� Dia 29 de maio 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 298/2011 – Complementar, que estabelece normas gerais 
sobre direitos e garantias do contribuinte. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 6/2012, Senador Armando Monteiro e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 298/2011, Senadora Kátia Abreu 
Participantes:
• Humberto Bergmann Ávila - Doutor em Direito Tributário - Professor Associado - Departamento 
de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 
• Glauco José Corte - Presidente - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC
• Iágaro Jung Martins - Subsecretário Substituto - Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal 
do Brasil 

(representante de: Carlos Alberto Barreto) 
• Andrea Sandro Calabi - Secretário de Estado - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - 
SEFAZ-SP

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

� Dia 02 de maio 
Finalidade: 
Instruir o 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”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
Requerimento nº 26/2012-CE, Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• José Antônio Baêta de Melo Cançado - Procurador de Justiça de Minas Gerais e Presidente da 
Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios 
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• Rubem Peixoto Alexandre – Gen. Div. - Secretário Adjunto da Secretaria de Acompanhamento e 
Estudos Institucionais do Gabinete de Segurança Institucional 

� Dia 16 de maio 
Finalidade: 
Analisar e discutir os critérios utilizados na avaliação das obras escolhidas para o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD). 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
Requerimento nº 7/2011-CE: Senadora Kátia Abreu 
Participantes:
• José De Nicola Neto - Presidente - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos - 
ABRALE
• Antonio Luiz Rios da Silva - Vice-Presidente - Associação Brasileira de Editores de Livros 
Escolares - Abrelivros 
• Francisco Azevedo de Arruda Sampaio - Autor de livros didáticos 

� Dia 23 de maio 
Finalidade: 
Debater sobre a dificuldade do Brasil para cumprir as metas de educação 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
Requerimento nº 02/2012-CE: Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• Fernando Luís Schüler - Diretor Executivo - Grupo Ibmec Educacional S.A. do Rio de Janeiro 
• Priscila Cruz - Diretora Executiva - Movimento Todos Pela Educação 
• Antonio Cesar Russi Callegari - Secretário de Educação Básica - Ministério da Educação 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
A Economia Criativa 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- REQUERIMENTOS Nº 45/11-CE E Nº 31/12-CE, Senador Cristovam Buarque 
Participantes:
• Cláudia Sousa Leitão - Secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura - MinC 
• Leandro Valiati - Professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
- UFRS e Pesquisador em Economia da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul - 
FEE
• Eduardo Saron - Diretor Superintendente do Instituto Itaú Cultural 
• Décio Tavares Coutinho - Superintendente Executivo da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás 
- Secult/GO 

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

� Dia 03 de maio 
Finalidade: 
Discutir os temas em foco no evento RIO+20, Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável,com ênfase no assunto "Uso Sustentável da Energia" 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 7/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- RMA 25/2011, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  
Participantes
• Altino Ventura Filho - Secretário-Executivo - Ministério de Minas e Energia - MME
• Neilton Fidelis da Silva - Assessor Técnico da Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas 
• Eduardo Leão - Diretor Executivo - União da Indústria de Cana-de-açúcar - UNICA
• Marcelo Moraes - Coordenador - Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico 

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
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Debater o seguinte assunto “A ANVISA e a Implementação da Logística Reversa de Resíduos de 
Medicamentos", como parte integrante da I Semana de Vigilância Sanitária no Congresso Nacional. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 36/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Silvano Silvério da Costa - Diretor do Departamento de Ambiente Urbano - Ministério do Meio 
Ambiente - MMA
• Jaime César de Moura Oliveira - Diretor - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
• Sérgio Mena Barreto - Presidente-Executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e 
Drogarias - ABRAFARMA 
• Jorge Raimundo - Presidente do Conselho Consultivo da Associação da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa- INTERFARMA 

� Dia 15 de maio 
Finalidade: 
Discutir os temas em foco no evento RIO+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, com ênfase no assunto "Inovação para a Sustentabilidade" 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 7/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Carlos Nobre - Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
• Paulo Mól Junior - Diretor de Inovação - Confederação Nacional da Indústria - CNI
• Henrique Lian - Gerente-Executivo de Relações Institucionais - Instituto ETHOS 
• José Carlos Barbieri - Professor - Fundação Getúlio Vargas - FGV

� Dia 22 de maio 
Finalidade: 
Discutir os temas em foco no evento RIO+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável,com ênfase no assunto "Cidades Sustentáveis" 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 7/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Eduardo Rombauer - Representante - Movimento Nossa Brasília 
• Elizabeth Pereira - Professor - Centro Universitário UNA - UNA
• Renato Balbim - Coordenador de Produtos do Departamento de Estudos, Políticas Regionais, 

Urbanas e Ambientais - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
• Celso Santos Carvalho - Diretor de Assuntos Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos - Ministério 

das Cidades 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 

� Dia 03 de maio 
Finalidade: 
Debater o relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários 
de drogas, do Conselho Federal de Psicologia. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 18/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Pedro Paulo Gastalho de Bicalho - Coordenador - Comissão Nacional de Direitos Humanos do 
Conselho Federal de Psicologia 
• Anderson Lopes Miranda - Representante - Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental do 
Instituto de Psicologia 

(representante de: Marcus Vinícius de Oliveira e Silva) 
• Roberto Tykanori - Coordenador - Área técnica da saúde da mulher - Ministério da Saúde 

(representante de: Alexandre Rocha Santos Padilha) 
• Paulo Avelino - Psicanalista - Sociedade Brasiliense de Psicanálise 
• Nilton Vaz - Professor - Conselho Distrital de Promoção dos Direitos Humanos do Distrito Federal 

� Dia 07 de maio 
Finalidade: 
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Debater 'Direito do Consumidor: o consumo seguro e saúde', como parte integrante das ações da 
Semana de Vigilância Sanitária no Congresso Nacional, promovida pela ANVISA. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 59/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Neilton Araujo de Oliveira - Adjunto de Diretor - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA
• Amaury Oliva - Diretor Substituto - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - 
Ministério da Justiça - DPDC-MJ 

(representante de: Juliana Pereira da Silva) 
• Fernando Antonio Leite Goulart - Técnico - Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade 
do INMETRO 

 (representante de: Paulo Coscarelli) 
• José Agenor Álvares da Silva - Diretor - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
Debater as estratégias jurídicas de combate a discriminação e de promoção da igualdade racial. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 48/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Carlos Alberto de Sousa e Silva Junior - Ouvidor - Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPPIR (representante de: Luiza Bairros) 
• Eloi Ferreira de Araujo - Presidente - Fundação Cultural Palmares 
• Dojival Vieira - Editor - Agência de Informação Multiétnica - AFROPRESS 
• Josefina Serra dos Santos - Secretária - Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal 
• Almino Sena - Secretário - Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia 
• Marcelo Monteiro - Presidente - Centro de Tradições Afro-Brasileiras - CETRAB 
• Samuel Pinheiro Guimarães - Embaixador - Ministério das Relações Exteriores - MRE
• Arilson Ventura - Coordenador - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas - CONAQ 

� Dia 14 de maio 
Finalidade: 
Debater o programa Viver Sem Limites e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 50/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Moises Bauer - Presidente - Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência - CONAD
• Rosinha da Adefal - Presidente - Frente Parlamentar do CN em Defesa dos Direitos das PcD 
• Santos Fagundes - Coordenador - Movimento Gaúcho das Pessoas com Deficiência 
• Roberto Wanderley - Juiz Federal - 1ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco 
• Antônio José do Nascimento Ferreira - Secretário Nacional - Secretaria de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
• Maximiliano Barbosa Fraga - Diplomata 
• Francisco José de Lima - Coordenador - Centro de Estudos Inclusivos da UFPE 

� Dia 21 de maio 
Finalidade: 
Debater o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 53/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• José Filho - Assessor Jurídico - Pastoral Carcerária 
• Sylvia Dias - Diretora - Oficina para América Latina da Associação para Prevenção da Tortura da 
Cidade do Panamá 
• Vivian Calderoni - Advogado - Conectas Direitos Humanos 
• Sandra Carvalho - Diretor Adjunto - Justiça Global 
• Miki Breier - Deputado Estadual - Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul 
• Ana Paula Diniz de Melo Moreira - Coordenadora Geral - Combate a Tortura da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República 
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� Dia 28 de maio 
Finalidade: 
Debater a violência contra os jornalistas brasileiros e estrangeiros. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 66/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Celso Schröder - Presidente - Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ 
• Leonardo Monteiro - Presidente - Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão 
• Suzana Blass - Presidente - Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro 
• Francisco Pereira da Silva - Diretor - Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão 
• Sionei Ricardo Leão - Coordenador - Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial - COJIRA 
• Joedson Alves da Silva - Jornalista 
• Lincon Macário Maia - Presidente - Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) 

� Dia 07 de maio 
Finalidade: 
Rumos da Política Externa Brasileira (2011-2012) 
5º Ciclo - Temas da Agenda Internacional 
3º Painel - Diplomacia do Futuro - Perspectivas 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 1/2011, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Ruy Nunes Pinto Nogueira, Embaixador - Secretário-Geral - Ministério das Relações Exteriores - 
MRE
• Francisco Rezek, Doutor - Ex-Juiz - Corte Internacional de Haia; Ex-Ministro - Supremo Tribunal 
Federal - STF; Ex-Ministro - Ministério das Relações Exteriores - MRE
• Lier Pires Ferreira, Professor Doutor - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - 
IUPERJ 
• José Flávio Sombra Saraiva, Professor Doutor - Universidade de Brasília - UNB

� Dia 10 de maio
Finalidade: 
Debater a atual situação da política externa brasileira, bem como os preparativos e ações tomadas 
para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 7/2012, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Antônio de Aguiar Patriota – Embaixador - Ministro de Estado - Ministério das Relações Exteriores - 
MRE

� Dia 21 de maio 
Finalidade: 
Rumos da Política Externa Brasileira (2011-2012) 
5º Ciclo - Temas da Agenda Internacional 
4º Painel - Conferência Rio +20: avaliação da Agenda; evolução da organização e das expectativa 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 1/2011, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Fábio Feldmann - Ex-Deputado Federal; Ex-Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
• Carlos Alfredo Joly - Professor - Universidade de Campinas – Unicamp; Assessor - Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
• Fernando Antônio Lyrio Silva - Assessor Extraordinário para a Rio+20 - Ministério do Meio 
Ambiente - MMA

� Dia 28 de maio 
Finalidade: 
Rumos da Política Externa Brasileira (2011-2012) 
5º Ciclo - Temas da Agenda Internacional 
5º Painel - A Ordem Econômica Mundial e o Brasil: 
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- O Brasil face à nova ordem econômica; 
- BRICS e G20. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 1/2011, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Marcílio Marques Moreira – Embaixador - Ex-Ministro de Estado - Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento 
• Dorothea Fonseca Furquim Werneck – Ministra - Secretária - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais; Ex-Ministra de Estado - Ministério do Trabalho; Ex-Ministra de 
Estado - Ministério da Indústria e Comércio 
• Rubens Barbosa – Embaixador - Ex-Embaixador do Brasil em Washington; Presidente - Conselho 
Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA) 

� Dia 09 de maio 
Finalidade: 
Debater sobre o tema "Regulação Sanitária e o Mercado de Agrotóxico", por ocasiâo da Semana de 
Vigilância Sanitária no Congresso Nacional, promovida pela ANVISA. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 18/2012, Senador Acir Gurgacz e outros 
Participantes:
• José Agenor Álvares da Silva - Diretor - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
• Anamaria Tambellini - Pesquisador - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
• Victor Pelaez - Professor - Universidade Federal do Paraná - UFPR
• Eduardo Daher - Diretor Executivo - Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
Discutir biotecnologia e pagamento de royalties. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 11/2012, Senador Blairo Maggi e Senadora Ana Amélia 
- RRA 16/2012, Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• César Borges Sousa - Diretor Executivo - Associação Brasileira de Produtos de Grãos não 
Genetivamente Modificados - ABRANGE
• Pierre Marie Jean Patriat - Presidente - Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso - 
APROSMAT
• Glauber Silveira da Silva - Presidente - Associação dos Produtores de Soja - APROSOJA
• Filipe Teixeira - Chefe da Secretaria de Negócios - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA

(representante de: José Roberto Rodrigues Peres) 
• Irineu Orth - Presidente - Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul - APROSOJA-RS
• Ivo Marcos Carraro - Diretor Administrativo - Associação Brasileira de Sementes e Mudas - 
ABRASEM

(representante de: Narciso Barison Neto) 

� Dia 17 de maio 
Finalidade: 
Discutir e avaliar a renegociação das dívidas de agricultores rurais afetados pelas secas ou enchentes, 
bem como a liberação de créditos emergenciais. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA Nº 00017 / 2012, Senador Acir Gurgacz 
Participantes:
• João Luiz Guadagnin -  Diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do 
Ministério de Desenvolvimento Agrário – SAF/MDA 

(em substituição ao Exmo Sr. Pepe Vargas - Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário - MDA)
• João Pinto Rabelo Júnior - Secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da 
Fazenda  

(em substituição ao Exmo. Sr. Guido Mantega - Ministro de Estado da Fazenda - MF)
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� Dia 24 de maio 
Finalidade: 
Debater e aperfeiçoar a instrução dos textos dos Projetos de Lei do Senado nºs 3 e 153, de 2007, 
que dispõem sobre as sociedades cooperativas, bem como o parecer já aprovado na CCJ, da lavra 
do Senador Renato Casagrande, que foi objeto de consenso entre as partes envolvidas no tema. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 10/2012, Senadora Ana Amélia e outros 
- PLS 3/2007, Senador Osmar Dias 
- PLS 153/2007,
Participantes:
• Pepe Vargas - Ministro de Estado - Desenvolvimento Agrário - MDA
• Paul Singer - Secretário Nacional de Economia Solidária - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
• Arildo Mota Lopes - Diretor Presidente do Conselho Executivo - Central de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidários - UNISOL Brasil
• Odacir Klein - Representante - Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB

(representante de: João Muzzi – Advogado e representante da OCB)
• Luiz Possamai - Presidente - União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária - UNICAFES
• Roberto Rodrigues - Ex-Ministro de Estado - Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
• Vergílio Frederico Perius - Presidente - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Sul - OCERGS
• Jerônimo Rodrigues Souza - Secretário - Desenvolvimento Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - SDT/MDA
• Daniel Rech - Assessor Jurídico - União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária - UNICAFES
• Armindo Augusto dos Santos - Diretor de Formação - União Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

� Dia 09 de maio 
Finalidade: 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – Ações do MCTI para 2012 – Programas de 
Governo para o Desenvolvimento da Atividade Inovativa no País. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 5/2012, Senador Eduardo Braga 
Participantes:
• Marco Antonio Raupp - Ministro de Estado - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Debater a proposta de criação do Novo Código da Ciência. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 47/2011, Senador Rodrigo Rollemberg 
- RCT 21/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Jaime Martins Santana - Conselheiro - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC
• Clovis Renato Squio - Assessor Jurídico - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa - CONFAP
• Luiz Antonio Elias - Secretário Executivo - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
• Divina das Dores de Paula Cardoso - Presidente do Colégio de Pró-reitores de Pós-graduação, 
Pesquisa e Inovação - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior - ANDIFES
• Breno Rosa - Coordenador do Grupo de Trabalho - Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
para Assuntos de CT&I - CONSECTI

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 
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� Dia 09 de maio 
Finalidade: 
Pagamento por serviços ambientais: mecanismos de financiamento da proteção do meio ambiente. 
Participantes:
• Roberto Brandão Cavalcanti - Secretário da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente 
• Vicente Andreu - Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA 
• Albano Araujo - representante da Organização The Nature Conservancy – TNC    
• Saulo Rodrigues Filho - Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS da 
Universidade de Brasília – UnB 

� Dia 16 de maio 
Finalidade: 
Preparação da Rio+20. 
Participantes:
• André Corrêa do Lago - Embaixador, Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais 
do Ministério das Relações Exteriores 
• Karen Suassuna - Diretora de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Economia Verde no contexto da erradicação da pobreza e o papel da governança para o 
desenvolvimento sustentável. 
Participantes:
• Paulino Franco de Carvalho Neto - Diretor, interino, do Departamento de Meio Ambiente e Temas 
Especiais do Ministério das Relações Exteriores 
• Eliezer Martins Diniz - Professor da USP 
• Eduardo Viola - Professor da UnB 

- SUBCOMISSÕES  - 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CASEMP 
(CAS) 

� Dia 22 de maio 
Assunto/Finalidade: 
Situação dos trabalhadores do Setor Aéreo e o Fundo de Pensão AERUS. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 40/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Francis Bicca - Chefe de Gabinete do Advogado-Geral da União Substituto - Advocacia-Geral da 
União - AGU

(representante de: Luís Inácio Lucena Adams, Advogado-Geral da União) 
• Graziella Baggio - Diretora de Assuntos Previdenciários - Sindicato Nacional dos Aeronautas - SNA 
• Celso Klafke - Presidente - Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil - FENTAC/CUT 
• Arturo Spadale - Diretor Administrativo Financeiro - Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - 
SNEA
• Dagomar Alécio Anhê - Coordenador-Geral de Regimes Especiais - Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC 
• Frederico Alberto Marcondes Felipe – Coronel Aviador, Chefe da Divisão de Aviação Civil - Centro 
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA 

(representante do Ministério da Defesa - MD) 
• Gelson Dagmar Fochesato - Presidente - Sindicato Nacional dos Aeronautas 
• Luiz Sergio de Almeida Dias - Secretário-Geral - Sindicato Nacional dos Aeronautas 
• Selma Balbino - Presidente - Sindicato Nacional dos Aeroviários 
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA – CMAGUA (CMA) 

� Dia 16 de maio 
Finalidade: 
Debater a Governança da Água no Brasil. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 38/2009, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
Participantes:
• Paulo Lopes Varella Neto - Diretor da Área de Gestão - Agência Nacional de Águas - ANA
• Humberto de Albuquerque - Presidente - Associação Brasileira de Águas Subterrânea - ABAS 
• Oscar de Moraes Cordeiro Neto - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 
Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de 
Tecnologia - Universidade de Brasília - UNB

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA USINA DE 
BELO MONTE – CMABMONTE (CMA) 

� Dia 23 de maio 
Finalidade: 
Discutir a importância de Belo Monte para o Setor Elétrico Brasileiro e debater a evolução da 
experiência brasileira na construção de empreendimentos hidrelétricos na Amazônia, conforme o plano 
de trabalho da Subcomissão. 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- RMA 20/2010, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  
Participantes:
• Maurício Tolmasquim - Presidente - Empresa de Pesquisa Energética - EPE
• Hélvio Neves Guerra - Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - Agência 
Nacional de Energia Elétrica - Aneel
• Thomaz Miazaki de Toledo - Coordenador-Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica - CGENE, - 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
• István Gárdos - Diretor - Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI) 

� Dia 02 de maio 
Finalidade: 
Debater políticas públicas para o desenvolvimento da indústria da aviação experimental.  
Ciclo de audiências públicas para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira. 
Participantes:
• Ricardo Chaves de Melo Rocha - Diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos - 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR
• Nélson Nagamine - Gerente de Programas da Superintendência de Aeronavegabilidade - Agência 
Nacional de Aviação Civil - ANAC
• Humberto Peixoto Silveira - Presidente - Associação Brasileira de Aviação Experimental - ABRAEX
• Gustavo Henrique Albrecht - Presidente - Associação Brasileira de Ultraleves - ABUL
• João Francisco Amaro - Presidente - Museu da TAM linhas aéreas 
• Bruno de Oliveira Souza Santos - Sócio-Diretor - Paradise Indústria Aeronáutica LTDA 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Debater as políticas públicas para a aviação comercial / Linhas Aéreas. 
Ciclo de audiências públicas para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira. 
Participantes:
• Ricardo Chaves de Melo Rocha - Diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos - 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR
• Ricardo Bisinotto Catanant - Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de 
Mercado - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
• José Márcio Monsão Mollo - Diretor-Presidente - Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - 
SNEA

Sábado 2 87Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

755ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



• Elton Fernandes - Professor - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia - COPPE/UFRJ 
• Victor R. Celestino - Diretor Especial para Aviação Regional - Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias - SNEA

� Dia 15 de maio 
Finalidade: 
Debater a visão e a perspectiva da indústria internacional de transporte aéreo em relação à aviação civil 
brasileira. 
Ciclo de audiências públicas para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira. 
Participantes:
• Renato Cláudio Costa Pereira - Major-Brigadeiro-do-Ar (Reserva); Ex-Secretário-Geral - Organização 
Internacional da Aviação Civil - OACI
• Antonio Rodriguez Fritz - Secretário Regional - Federação Internacional dos Trabalhadores em 
Transporte - ITF
• Carlos Ebner - Diretor - Associação Internacional de Transportes Aéreos - IATA

� Dia 22 de maio 
Finalidade: 
Debater uma nova política pública para a aviação civil brasileira: A visão dos Sindicatos e Associações.  
Ciclo de audiências públicas para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira. 
Participantes:
• Gelson Dagmar Fochesato - Presidente - Sindicato Nacional dos Aeronautas - SNA 
• Selma Balbino - Presidente - Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA
• Carlos Montino - Diretor Presidente - Associação dos Servidores da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) - ASA
• Paulo Licati - Presidente da Comissão de Fadiga - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil - 
ABRAPAC

(representante de: Carlos Seixas) 
• Marcelo Andrade Silva Schmidt - Secretário-Geral - Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA
• Celso Klafke - Presidente - Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil - FENTAC/CUT 
• João Pedro Sousa Leite - Presidente - Associação Nacional dos Aeronautas 

� Dia 29 de maio 
Finalidade: 
Debater a manutenção de aeronaves. 
Ciclo de audiências públicas para discutir políticas públicas para a aviação civil brasileira. 
Participantes:
• Alessandra Azeredo Coutinho Abrão - Proprietário - Voar/Globo Aviação 
• Celso Faria de Souza - Engenheiro Mecânico Aeronáutico 
• Antônio Ivaldo Machado de Andrade - Gerente de Manuntenção - Líder Aviação - LIDER
• Salvador Coutinho Rodriges - Auditor de Qualidade - Helisul Táxi Aéreo 

(representante de: Manoel Jesus Quaresma da Silva) 

-  CONJUNTAS -

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

� Dia 17 de maio 
Finalidade: 
Debater o marco legal do setor ferroviário brasileiro, com ênfase no quadro geral do sistema, 30 anos de 
implantação e gargalos 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 23/2011, Senador Delcídio do Amaral 
- RQI 37/2011, Senador Vital do Rêgo e outros 
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- RQI 59/2011, Senador Ricardo Ferraço e outros 
- RQI 3/2012, Senador Ricardo Ferraço e outros 
- RQI 22/2012, Senador Inácio Arruda 
- RQE 13/2011, Senador Delcídio do Amaral 
Participantes:
• Noboru Ofugi - Superintendente de Serviços de Transportes de Cargas - Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT 
• Rodrigo Otaviano Vilaça - Presidente-Executivo - Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários - ANTF
• Luis Henrique Teixeira Baldez - Presidente-Executivo - Associação Nacional dos Usuários do 
Transporte de Carga - ANUT

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA RIO +20 E DO REGIME 
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - CRER+20 (CRE) E 
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CMARIO (CMA) 

� Dia 17 de maio
Finalidade: 
Debater o tema: “Quarenta anos do livro Limites do Crescimento e os próximos quarenta”. 
Participantes:
• Jorgen Randers - Professor Doutor - Escola Norueguesa de Administração 
• Heitor Gurgulino de Souza - Vice-Presidente - Clube de Roma 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E 
COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 567, DE 2012 

� Dia 22 de maio
Finalidade: 
Debater o atual cenário da economia brasileira e as novas regras de cálculo dos rendimentos das 
cardenetas de poupança, instituídas pela Medida Provisória nº 567, de 2012, que estabelece regras 
para a desindexação da economia. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 17/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
- REQ 001/2012MPV567, Senador Delcídio do Amaral 
Participantes:
• Guido Mantega - Ministro de Estado - Ministério da Fazenda - MF

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR) 

� Dia 23 de maio
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 118 de 2009, que "altera a alínea 'b', do inciso II, do § 2º, do art. 
4º da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, com vistas a permitir a exploração de instalações 
portuárias privadas para uso geral". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 3/2012, Senadora Kátia Abreu e outros 
- RQI 10/2012, Senador Francisco Dornelles 
- RQI 15/2012, Senadora Kátia Abreu e outros 
- RDR 8/2012, Senadora Kátia Abreu e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 118/2009, Senadora Kátia Abreu e outros 
Participantes:
• Mário Lima Júnior - Secretário-Executivo - Secretaria de Portos da Presidência da República -   SEP

Sábado 2 89Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

757ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2012



  (representante de: José Leônidas de Menezes Cristino) 
• Wagner Ferreira Cardoso - Gerente de Infraestrutura - Confederação Nacional da Indústria - CNI
  (representante de: Robson Braga de Andrade) 
• Luiz Antônio Fayet - Consultor para Logística de Transporte - Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CNA
• Richard Klien - Conselheiro - Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público - 
Abratec
   (representante de: Sérgio Salomão)  
• Wilen Manteli - Diretor-Presidente - Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) E   
 COMISSÃO MISTA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

� Dia 23 de maio
Finalidade: 
Debater os objetivos, o alcance e os resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 
– OTCA. 
Requerimento(s) de realização da audiência: 
 - RMC 2/2012, Senadora Vanessa Grazziotin. 
 - RRE 20/2012, Senadora Vanessa Grazziotin e Senador Sérgio Souza. 
Participantes:
• Alejandro A. Gordillo – Embaixador, Secretário-Geral da OTCA; 
• Clemente Baena Soares – Ministro, Diretor do Departamento da América do Sul II do Ministério das 
Relações Exteriores e representante da República Federativa do Brasil na OTCA e 
• Horácio Sevilla Borja – Embaixador do Equador no Brasil; Presidente da Comissão de Coordenação 
do Conselho de Cooperação Amazônica – CCOOR. 

MATÉRIAS APRECIADAS

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

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC  

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

Tramita em conjunto com 

PEC 103/2011 - Acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 
da Constituição Federal, para modificar a sistemática de 
cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente 
sobre as operações e prestações realizadas de forma não 
presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final 
localizado em outro Estado. 

Tramita em conjunto com 

PEC 113/2011 - Altera o inciso VII do § 2º do art. 155 da 

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

CCJ 09 
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Constituição Federal para dispor sobre a alíquota 
interestadual do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação nas operações e prestações de serviços 
interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor 
final não contribuinte. 

PEC 123/2011 - Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150 
da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no 
Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores 
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos 
digitais que os contenham. 

Aprovado o parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de 
redação. (NT) 

CCJ 09 

PEC 6/2012 - Acrescenta o inciso V-A do art. 37 da 
Constituição da República, para vedar o provimento, a 
investidura e o exercício em cargo em comissão ou em 
função de confiança aos brasileiros que estejam em situação 
de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades 
específicas de cargos políticos eletivos, a condição de 
inalistável e a de militar. 

Aprovado o parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de 
redação.(NT) 

CCJ 23 

PEC 17/2012 - Altera o art. 132 da Constituição Federal. Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas  nºs 1-CCJ e 
2-CCJ, de redação. 
(NT) 

CCJ 09 

PROJETOS DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 310/2003 - Altera a Lei nº 10201, de 14 de fevereiro de 
2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública - 
FNSP, e dá outras providências, para criar condição para o 
repasse de recursos. 

Aprovado o Substitutivo 
oferecido ao Projeto.  
(T).

O Substitutivo é dado 
como definitivamente 
adotado. 

CCJ 

CCJ 

09

16

PLS 504/2003 - Altera o artigo 10 da Lei nº 8069, de 13 de 
julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do  
Adolescente, para tornar obrigatória a triagem auditiva 
neonatal em todo o País. 

Aprovada a Declaração 
de Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAS 09 

PLS 150/2005 – Complementar - Altera o § 2º do artigo 9º da 
Lei Complementar nº 101, de 4  de maio de 2000, 
determinando que  os recursos destinados, no Orçamento da 
União, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não 
sejam objeto de limitação de empenho e movimentação 
financeira.

Tramita em conjunto com 

PLS 90/2007 – Complementar - Altera o § 2º do artigo 9º da 
Lei Complementar nº 101, de 4  de maio de 2000, 
determinando que  os recursos destinados, no Orçamento da 
União, para a segurança pública não sejam objeto de 
limitação de empenho e movimentação financeira. 

Tramita em conjunto com 

PLS 21/2011 – Complementar - Altera a redação do § 2º do 
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

Aprovado o parecer 
pela rejeição dos 
projetos. (NT) 

CDR 03 
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com o objetivo de determinar que as despesas com meio 
ambiente não sejam objeto de limitação de empenho e 
movimentação financeira. 

PLS 203/2005 – Dispõe sobre a concessão de aposentadoria 
aos empregados em serviço de limpeza, asseio, conservação 
e coleta de lixo. 

Aprovada a Emenda 
nº4-CAE (Substitutivo). 
(T)

O Substitutivo é 
definitivamente 
adotado. 

CAE

CAE

08

15

PLS 73/2007 - Regulamenta as atividades de pesquisa, 
produção, importação, liberação no ambiente e 
comercialização de clones de mamíferos, exceto humanos, 
peixes, anfíbios, répteis e aves. 

Aprovado o parecer, 
favorável ao Projeto, 
nos termos da Emenda 
nº 2-CRA/CCJ 
(Substitutivo). (NT) 

CCJ 23 

PLS 521/2007 - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros  
produtos, e dá outras providências, para determinar a 
obrigatoriedade de identificação dos medicamentos por meio 
de sistema eletrônico. 

Aprovada a Declaração 
de Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAS 09 

PLS 556/2007 – Dispõe sobre a concessão de financiamento 
às entidades operadoras de Serviço de Radiodifusão 
Comunitária que migrarem para sistema digital. 

Aprovado o substitutivo 
ao PLS 556, de 2007. 
(T)

CCT 23 

PLS 658/2007 - Altera a Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 
1951, para atualizar a regulamentação do exercício da 
profissão de Economista e dá outras providências. 

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

CE 08 

PLS 714/2007 - Dispõe sobre o recolhimento e o destino final 
de pilhas e baterias usadas. 

Aprovada a Declaração 
de Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAS 09 

PLS 179/2008 - Cria o adicional por atividade de risco para os 
vigilantes de instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica. 

Aprovado parecer 
favorável com as 
Emendas nº 1 a nº 4-
CE/CDH. (NT) 

CDH 17 

PLS 30/2008 - Altera o art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, para determinar que o cumprimento da pena 
privativa de liberdade seja iniciado no regime fechado, 
revogando, ainda, a proibição de concessão de liberdade 
provisória. 

Tramita em conjunto com  

PLS 421/2008 - Altera o Código Penal, a Lei de Execução 
Penal e a Lei dos Crimes Hediondos, para tornar mais 
rigorosa a progressão entre regimes penitenciários e a 
concessão de livramento condicional. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CDH 24 

PLS 206/2008 - Cria o Fundo do Entorno do Distrito Federal 
(FEDF), e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CDR 24 

PLS 259/2008 - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, para dispor sobre a impressão do número do lote e das 

Aprovado o projeto com 
as Emendas nº 1, 2 e 3-

CMA 08 
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datas de fabricação e de validade de medicamentos. CMA. (T) 

PLS 369/2008 - Veda a realização de concurso público 
exclusivo para a formação de cadastro de reserva. 

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

CCJ 30 

PLS 21/2009 - Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, para ampliar para trezentos e sessenta e cinco dias o 
prazo em que se aplica a isenção do imposto de renda da 
pessoa física sobre o ganho auferido na venda de imóvel 
residencial, condicionada à aquisição de outro imóvel 
residencial. 

Aprovado o Projeto. (T)  CAE 08 

PLS 362/2009 - Acrescenta § 2º ao art. 87 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para 
estabelecer que a pena pelo cometimento de crime hediondo 
será cumprida em penitenciária federal de segurança 
máxima, até a progressão para o regime semiaberto. 

Rejeitado o Projeto. (T) CCJ 30 

PLS 1/2010-Complementar - Altera a Lei Complementar nº 
63, de 11 de janeiro de 1990, para modificar o prazo de 
publicação pelo Estado do valor adicionado para cálculo do 
Índice de Participação dos Municípios e a forma de cálculo do 
valor adicionado dos Municípios nas operações relativas à 
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios por microempresas e empresas 
de pequeno porte, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para facilitar o processo de inscrição do 
microempreendedor individual, e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAE 15 

PLS 60/2010 - Estabelece condições de transparência 
pública na internet para a realização de transferências 
voluntárias e constitucionais às unidades federativas. 

No mérito, aprovado o 
Projeto, nos termos da 
Emenda nº 2-CMA 
(Substitutivo) e 
encaminhamento para 
reautuação como 
Projeto de Lei 
Complementar. (T)  

CMA 08 

PLS 325/2010 - Altera o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, para introduzir critério de 
reajuste anual de seu valor. 

Aprovado o parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CE 08 

PLS 329/2010 - Altera o art. 43, §3º da Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências" - Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), para tornar rápida a comunicação aos 
destinatários dos bancos de dados e dos cadastros de 
consumidores sobre as correções de informações dos 
consumidores. 

Aprovado o Projeto, 
com a Emenda nº 1-
CMA. (T) 

CMA 08 

PLS 239/2010 - Altera o art. 143, da Lei n.º 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 outras providências. 

Rejeitado o Projeto. (T) CRA 03 

PLS 240/2010 - Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, para determinar que o programa do Seguro-
Desemprego conceda bolsa de estudos provisória ao 
trabalhador desempregado e a seus dependentes, desde que 
comprovada a matrícula em instituições particulares de 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CE 29 
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ensino superior. 

PLS 17/2011 - Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, para regulamentar o ingresso de estagiários na 
Administração Pública Direta, autárquica e fundacional. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAS 09 

PLS 38/2011 - Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 
1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá outras providências, para 
tornar obrigatória a divulgação no Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo - CRLV e na Nota Fiscal, a 
quantidade de emissão dos gases poluentes e de gás 
carbônico (CO2), gás de efeito estufa, emitidos na atmosfera 
pelos veículos automotivos. 

Aprovado o Projeto com 
as Emendas nº 1-CMA 
e 2-CMA. (T) 

CMA 08 

PLS 50/2011 - Insere inciso III ao art. 128 do Decreto-Lei n.º 
2.848, de 1940 para incluir os casos de anencefalia fetal. 

Aprovado o parecer nos 
termos da Emenda nº 
01-CDH (Substitutivo). 
(NT) 

CDH 17 

PLS 135/2011 - Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, 
para estimular a utilização de combustíveis de origem vegetal 
na aviação brasileira. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CI 24 

PLS 230/2011 - Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para permitir que seja deduzido da base 
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física o valor da 
contribuição previdenciária oficial paga em nome de 
dependente sem rendimentos próprios. 

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

CAS  09 

PLS 241/2011 - Altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995, para incluir a linfadenectomia entre as 
condições que justificam a concessão do benefício de 
isenção de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de veículos automotores. 

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

CAS 23 

PLS 279/2011 - Altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para incluir o catador de material reciclável 
como segurado especial da Previdência Social. 

Aprovado o Projeto. (T) CAS 16 

PLS 320/2011 - Altera o Código de Defesa do Consumidor 
para criar mecanismos de ressarcimento ao consumidor que 
sofreu cobrança indevida. 

Rejeitado o Projeto. (T) CMA 08 

PLS 352/2011 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, para incluir os tratamentos antineoplásicos de uso 
oral entre as coberturas obrigatórias. 

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

CAS 16 

PLS 361/2011 – Dispõe sobre a isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
incidentes sobre impressoras de caracteres Braille. 

O Substitutivo é 
adotado 
definitivamente, em 
Turno Suplementar. (T) 

CAE 08 

PLS 438/2011 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 
e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para criminalizar a 
venda ilegal de agrotóxicos e condutas correlatas. 

Aprovado Parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 1-CAS e 
2-CAS. (NT) 

CAS 16 

PLS 441/2011 - Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, 
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências para 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
emendas nºs 1 e 2-CE. 

CE 22 
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dispor sobre a exclusão, do salário-de-contribuição, das 
despesas do empregador com educação de seus 
empregados e dependentes. 

(NT) 

PLS 449/2011 - Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, para estabelecer redução do imposto de renda da 
pessoa física incidente sobre ganho de capital na alienação 
de imóveis que sejam dotados de equipamentos e sistemas 
de aproveitamento de energia solar ou eólica. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CI 31 

PLS 451/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar 
obrigatória a adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de 
protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de riscos 
para o desenvolvimento psíquico das crianças. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 17 

PLS 471/2011 - Dispõe sobre a restituição de contribuição 
social a que se refere o § 2º do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CAS 16 

PLS 488/2011 - Dispõe sobre a coleta e a destinação final de 
equipamentos eletroeletrônicos descartados e seus 
componentes. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CCT 23 

PLS 495/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, para ampliar o combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 17 

PLS 505/2011 - Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, para determinar que os editais de 
convocação de concursos públicos contenham determinações 
especiais para a comunicação dos eventos do processo 
seletivo às pessoas com deficiência. 

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

CDH 17 

PLS 506/2011 - Estabelece que, para a fruição dos benefícios 
fiscais relativos à realização da Copa das Confederações 
FIFA 2013, da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, a pessoa jurídica 
deverá destinar o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) 
dos seus cargos a pessoas com deficiência. 

Aprovado o Projeto. (T)  CAE 15 

PLS 523/2011 - Estabelece Programa de abatimento no IRPF 
do gasto na compra de medicamentos de doenças que 
especifica e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma da 
Emenda nº 1-CAS 
(Substitutivo). (NT) 

CAS 09 

PLS 531/2011 - Altera o art. 45 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998 (Lei Pelé), para exigir a comprovação de 
contratação de seguro como condição para participação de 
atletas e treinadores de futebol nas competições que 
especifica. 

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

CAE 29 

PLS 566/2011 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para permitir a dedução das doações a instituições 
públicas de ensino superior, da base de cálculo do imposto 
de renda da pessoa física. 

Aprovado o parecer, 
com as Emendas nºs 
01-CE e 02-CE. (NT) 

CE 08 
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PLS 540/2011 - Altera à Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, 
que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas 
operações de crédito rural, para estabelecer a vedação de 
concessão de subvenções econômicas aos produtores rurais 
autuados por promover o trabalho escravo em sua 
propriedade rural. 

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

CAS 30 

PLS 571/2011 - Altera o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para conceder prioridade aos portadores 
de deficiência física na restituição do imposto de renda pago 
a maior. 

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

CDH 17 

PLS 612/2011 - Altera os arts. 1.723 e 1.726 do Código Civil, 
para permitir o reconhecimento legal da união estável entre 
pessoas do mesmo sexo. 

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

CDH 24 

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

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

CDH 17 

PLS 628/2011 - 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. 

Aprovada a Declaração 
de Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAS 16 

PLS 629/2011 - Altera os arts. 3º e 18 da Lei nº 8.313, de 23 
de dezembro de 1991, para incluir o apoio cultural ao Serviço 
de Radiodifusão Comunitária entre os projetos aptos a 
receber recursos incentivados. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCT 23 

PLS 636/2011 - Dispõe sobre a possibilidade de amortização 
ou liquidação antecipada de operações de crédito e de 
arrendamento mercantil. 

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

CAE 15 

PLS 637/2011 - Acrescenta o § 2ºao art. 482, do Decreto-Lei 
nº 5452, de 1º de maio de 1943 - CLT, para disciplinar o 
abandono de emprego. 

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

CAS 16 

PLS 639/2011 - Acrescenta art. 6º-A à Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, para dispor sobre a não incidência do 
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso 
no pagamento de remuneração decorrente de exercício de 
emprego, cargo ou função. 

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

CAS 23 

PLS 640/2011 - Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e 
dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade de 
disponibilização de unidade de tratamento intensivo móvel 
(UTI móvel) durante as competições. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 15 

PLS 648/2011 - Acrescenta dispositivo à Lei no 7.827, de 27 
de setembro de 1989, para elevar a cinquenta por cento o 
percentual máximo do setor de serviços na carteira de 
financiamentos do FCO destinada ao Distrito Federal. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma da 
Emenda nº 01 
(Substitutivo). (NT) 

CDR 24 

PLS 649/2011 - Estabelece o regime jurídico das parcerias 
entre a Administração Pública e as entidades privadas sem 
fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse 

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

CI 31 
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público. 

PLS 652/2011-Complementar - Modifica as Leis nº 8.212 e 
8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
aposentadoria especial dos garçons. 

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

CAS 30 

PLS 653/2011 - Altera o Código Penal, para criminalizar a 
venda, importação e o descarte irregular de resíduo 
hospitalar.

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

CAS 30 

PLS 655/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever o crime e 
a infração administrativa de venda de bebidas alcoólicas a 
menor de dezoito anos e revoga o inciso I do art. 63 do 
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1940 - Lei das 
Contravenções Penais. 

Aprovado o parecer 
com a Emenda nº 01-
CDH, de redação. (NT) 

CDH 17 

PLS 678/2011 - Modifica o caput e o § 1º do art. 6º-A e o 
inciso III do art. 6º-B da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, para conceder aos empregados domésticos o 
pagamento de seguro-desemprego, independentemente de 
inscrição no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

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

CAS 09 

PLS 672/2011 - Institui contribuição devida pelos 
aposentados e pensionistas do regime geral de previdência 
social para os fins que especifica. 

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

CAS 30 

PLS 679/2011 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
para instituir a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico 
Natural. 

Aprovado o parecer 
com a Emenda nº 1-
CMA (Substitutivo). 
(NT) 

CMA 29 

PLS 746/2011 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para permitir a dedução das doações às instituições de 
assistência social que abrigam crianças e idosos, da base de 
cálculo do imposto de renda da pessoa física. 

Aprovado o parecer 
com as Emendas nº 01 
e 02-CDH (NT) 

CDH 17 

PLS 749/2011 - Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civill - para dispor sobre a utilização post 
mortem do sêmen do marido ou companheiro. 

Aprovado o parecer 
com a Emenda nº 01-
CDH. (NT) 

CDH 17 

PLS 23/2012 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594, de 
18 de janeiro de 2012, que institui o SINASE - Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo, para prever nova 
modalidade de medida socioeducativa e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma da 
Emenda nº 1-CAS 
(Substitutivo). (NT) 

CAS 16 

PLS 25/2012 - Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
para limitar em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato tanto os acréscimos quanto as 
supressões em todas obras, serviços ou compras. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CI 24 

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

Aprovado o parecer, 
favorável. (NT) 

CRA 03 
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD  

SCD 209/2003 - Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998, objetivando tornar mais eficiente a persecução penal 
dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
adequações que 
apresenta. (NT) 

CCJ 30 

SCD 180/2004 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da oferta da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS em todas as etapas e modalidades da educação 
básica. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH  17 

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 33/2008 - Altera a redação do art. 4º do Decreto-Lei nº 
1.722, de 3 de dezembro de 1979. (Altera o prazo para 
pagamento de tributos incidentes nas importações sob o 
regime aduaneiro de drawback). 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAE 08 

PLC 78/2009 -  Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências (os fabricantes de 
aparelhos de rádio e televisão deverão disponibilizar 30% dos 
equipamentos com saída de áudio compatível com fones de 
ouvido, com ajuste de volume). 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado. (T) 

CDH 17 

PLC 79/2009 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, (inclui nos currículos escolares dos estabelecimentos 
de ensino médio, conteúdo que trate dos direitos da mulher). 

Tramita em conjunto com 

PLS 31/2008 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 
facultativo da temática "História e Cultura Indígena Brasileira", 
e dá outras providências. 

Tramita em conjunto com  

PLS 143/2008 - Altera o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para incluir o conteúdo relativo aos 
primeiros socorros no ensino fundamental e médio. 

Tramita em conjunto com  

PLS 155/2008 - Dá nova redação ao § 4º do art. 26 da lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, de modo a incluir a 
obrigação de se desenvolver o conteúdo relativo aos 
aspectos históricos regionais e locais no ensino da História do 
Brasil.

Tramita em conjunto com  

PLS 371/2008 - Altera o § 1º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), para introduzir no currículo do ensino 
fundamental e médio a obrigatoriedade de estudos sobre a 
Amazônia. 

Tramita em conjunto com  

PLC 171/2009 - Altera a  redação do art. 26 da Lei nº 9.394, 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLC nº 79, 
de 2009, ficando 
prejudicada a 
apreciação das demais 
proposições. (NT) 

CDH 17 
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de 20 de dezembro de 1996. (cria a disciplina "Educação 
Financeira" nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental e do ensino médio) 

Tramita em conjunto com  

PLS 103/2009 - Altera a redação do inciso IV do art. 36 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir a disciplina 
Ética Social e Política nos currículos do ensino médio. 

Tramita em conjunto com  

PLS 279/2009 - Acrescenta e altera dispositivos na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no ensino 
fundamental e médio, e nos cursos de formação de 
professores da educação básica, componente curricular 
dedicado ao desenvolvimento de valores éticos e de 
cidadania. 

Tramita em conjunto com  

PLS 95/2010 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para tornar obrigatória a inclusão de componente 
específico de Práticas de Trabalho no currículo do ensino 
fundamental e médio. 

Tramita em conjunto com  

PLS 232/2010 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir na base curricular comum do ensino 
fundamental e médio o estudo dos aspectos geográficos, 
históricos e econômicos do Brasil, bem como de seus 
fundamentos legais. 

Tramita em conjunto com  

PLS 254/2010 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre o estudo, no ensino médio, dos 
direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição 
Federal. 

PLC 44/2011 - Autoriza o Poder Executivo a doar 4 (quatro) 
aeronaves H-1H à Força Aérea Boliviana. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 23 

PLC 64/2011 - Autoriza a entrada de pessoas ostomizadas 
pela porta dianteira dos veículos de transporte público 
coletivo e dá outras providências.  

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 1-CAS, 2-
CAS e 3-CAS. (NT) 

CAS 16 

PLC 68/2011 - Estabelece incentivos às empresas para 
financiamento da formação profissional de seus empregados. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 08 

PLC 76/2011 - Acrescenta o art. 86-A à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para determinar a obrigatoriedade da 
assistência psicológica a educadores e educandos da 
educação básica. 

Aprovado o parecer  
favorável. (NT) 

CAS 09 

PLC 87/2011 - Altera a redação do § 1º do art. 6º da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM, 
define crimes e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLC nº 87, 
de 2011, e pela rejeição 
ao PLS nº 329, de 
2011. (NT) 

CRE 17 
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Tramita em conjunto com  

PLS 329/2011 - Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, para autorizar o porte de arma fora de serviço e de 
caráter nacional para os agentes penitenciários federais. 

Tramita em conjunto com  

PLC 111/2011 - Torna obrigatória a veiculação de 
mensagens educativas nas capas e contracapas dos 
materiais didáticos distribuídos pela União às redes públicas 
de educação básica em todo o País e proíbe a veiculação de 
mensagens promocionais de realizações governamentais em 
qualquer material didático utilizado nessas redes de ensino. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CE 15 

PLC 120/2011 - 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. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 09 

PLC 126/2011 - Acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, 
de 23 de novembro de 1999, dispondo sobre nulidade de 
cláusula contratual relativa a material escolar de uso coletivo 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 15 

PLC 13/2012 - Dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho 
na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(DF) e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 23 

PLC 24/2012 - Dispõe sobre procedimentos do Poder 
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal para a aplicação 
dos recursos provenientes de depósitos judiciais sob aviso à 
disposição da Justiça em geral e sobre a destinação dos 
rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer 
favorável e contrário à 
Emenda nº1-T. (NT)  

CCJ 23 

PLC 25/2012 - Dispõe sobre a criação de estrutura 
permanente para as Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Federais; cria os respectivos cargos de Juízes 
Federais; e revoga dispositivos da Lei nº 10.259, de 12 de 
julho de 2001. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto 
com as Emendas nºs 1-
CCJ e 2-CCJ. (NT) 

CCJ 09 

PLC 30/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos no quadro 
de pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - RJ e 
dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 16 

PLC 33/2012 - Transforma cargos de Promotor de Justiça 
Adjunto em cargos de Procurador de Justiça e de Promotor 
de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 23 

PLC 34/2012 - 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. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 09 

PLC 36/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, 
cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação, destinados às instituições federais de 
ensino; altera as Leis nºs 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 11.526, de 4 de 
outubro de 2007; revoga as Leis nºs 5.490, de 3 de setembro 
de 1968, e 5.758, de 3 de dezembro de 1971, e os Decretos-
Leis nºs 245, de 28 de fevereiro de 1967, 419, de 10 janeiro 
de 1969, e 530, de 15 de abril de 1969; e dá outras 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ  30 
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providências. 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 10/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E ARTESANAL DE 
CARAPAJÓ para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cametá, Estado ao Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 56/2011 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Moju, Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 298/2011 - Aprova o ato que outorga concessão à 
BEIJA-FLOR RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Itaituba, Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 304/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM CRISTINA, 
OURO PRETO E PORTAL DE MINAS para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 336/2011 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO PEPERI LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 350/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE INTEGRIDADE DE RADIODIFUSÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Taubaté, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 356/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE QUATITUBA para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itueta, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 357/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SENADORENSE para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Senador José Bento, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 358/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 359/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO SANRAIMUNDENSE DE COMUNICAÇÃO 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 361/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VOZ 
LIVRE para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23
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PDS 364/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO TIMBÓ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Rodeio, Estado 
de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 369/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO DIFUSORA DE PIRASSUNUNGA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 370/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FÊNIX RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Itajobi, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 375/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE 
ARICANDUVA DE RADIODIFUSÃO para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aricanduva, Estado de 
Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 376/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA BENEVIDES 
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Benevides, Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 377/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA RÁDIO DE VEREDINHA para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Veredinha, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 378/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCATIVA NOVO 
HORIZONTE para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 379/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO SÃO JOÃO para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Torres, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 385/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à 
TERRA FM LTDA. - ME para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Tailândia, 
Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 390/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO EMISSORA DA BARRA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 393/2011 - Aprova o ato que outorga autorização ao 
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL FRANCISCO 
PEREIRA DOS SANTOS para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pilõezinhos, Estado da 
Paraíba.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 395/2011 - Aprova o ato que renova a permissão à 
MOREIRA COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Campo Belo, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23
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PDS 396/2011 - Aprova o ato que renova a permissão à 
RÁDIO FM CONCÓRDIA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 397/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE OSVALDO 
CRUZ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Osvaldo Cruz, Estado 
de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 400/2011 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 401/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ORGANIZAÇÃO DOS MORADORES DE PIRITUBA para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 402/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL RAMALHENSE 
DE COMUNICAÇÃO para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade  de João Ramalho, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 405/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO QUERÊNCIA DE SANTO AUGUSTO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de São Martinho, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 412/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO FARROUPILHA DE COMUNICAÇÃO 
COMUNITÁRIA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 421/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à SBC - 
RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Ipixuna do 
Pará, Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 423/2011 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS - 
AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Goiânia, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 432/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à PARAÍSO FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 443/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 458/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à EMPRESA RADIOFÔNICA OURO BRANCO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23
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frequência modulada na cidade de Teutônia, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

PDS 460/2011 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CLUBE DE VALENÇA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 4/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à PONTO 
NORTE RÁDIO FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 6/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à TV E 
RÁDIO CIDADE FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ceres, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 12/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO IMIGRANTES DE TURVO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 13/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV SUBAÉ LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Feira de 
Santana, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 15/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL IBIPETUBA-ASCIB para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade  de  
Santa Rita de Cássia, Estado da  Bahia. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 18/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
AKATU FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Sapeaçu, 
Estado  da Bahia. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 25/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO INDEPENDENTE LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 29/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à VIP RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 30/2012 - Aprova o ato que renova  a  permissão 
outorgada à RÁDIO ITAPEMA FM DE SANTA MARIA LTDA.  
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprovado o Projeto. (T) CCT 23

PDS 63/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia 
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de 
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e 
Repartições Consulares, celebrado no Rio de Janeiro, em 28 
de maio de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 17

PDS 68/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 17
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Libéria sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 7 
de abril de 2010. 

PDS 69/2012 - Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Gabinete de Ministros da Ucrânia, assinado em Kiev, em 2 
de dezembro de 2009. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 17

PDS 70/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Conselho Federal Suíço 
sobre Cooperação em Ciência e Tecnologia, assinado em 
Berna, em 29 de setembro de 2009. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 17

PDS 71/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Jamaica sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Kingston, em 1º de 
dezembro de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 24

PDS 76/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Conselho de Ministros da 
República da Albânia sobre a Autorização, com Base na 
Reciprocidade, para o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte dos Familiares de Membros de Missões 
Diplomáticas ou Postos Consulares, assinado em Brasília, em 
11 de janeiro de 2011. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 24

PDS 79/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Turquia sobre o Trabalho Remunerado de Dependentes de 
Membros de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, 
assinado em Ancara, em 21 de outubro de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 31

PDS 81/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guiné-Bissau sobre o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, em 25 
de agosto de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 24

PDS 122/2012 - Aprova o texto do Tratado de Amizade e 
Cooperação no Sudeste Asiático - TAC, firmado em Bali, em 
24 de fevereiro de 1976,  pelos países-membros da 
Associação de Nações  do  Sudeste  Asiático - ASEAN, bem 
como de seus Protocolos Adicionais. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 17

PDS 123/2012 - Aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a União Europeia sobre Isenção de 
Vistos de Curta Duração para Portadores de Passaportes 
Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 31

PDS 124/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
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. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 03

PDS 137/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à Aprovado o Projeto. (T) CCT 23
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RÁDIO CENTROESTE LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Cantagalo, Estado do Paraná. 

PDS 74/2012 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Zimbábue sobre o Exercício de Atividade Remunerada por 
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, em 16 
de novembro de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 24

PROJETO DE RESOLUÇÃO – PRS 

PRS 46/2011 - Institui no Senado Federal a Comenda Dorina 
Gouveia Nowill e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 08 

PRS 13/2010 - Institui o Prêmio Mérito Ambiental, a ser 
conferido anualmente pelo Senado Federal. 

Aprovado o parecer. 
(NT) 

CE 29 

REQUERIMENTOS “SF” – RQS 

RQS 234/2012 - Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja indicado à 
apreciação da Academia Sueca, no Reino da Suécia, o nome 
do escritor brasileiro ARIANO SUASSUNA como concorrente 
ao Prêmio Nobel de Literatura de 2012. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 24 

MENSAGENS – MSF 

MSF 8/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor LUIZ FELIPE MENDONÇA FILHO, 
Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira 
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da 
Nicarágua. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 17 

MSF 12/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor MÁRCIO ARAUJO LAGE, Ministro de 
Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Botsuana. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 03 

MSF 15/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor FLÁVIO HELMOLD MACIEIRA, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega, e, 
cumulativamente, junto à República da Islândia. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 17 

MSF 18/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora SUSAN KLEEBANK, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto à República Eslovaca. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 03 

MSF 31/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI 
LUIS para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, do 
Ministério da Justiça. 

Aprovada a Indicação. 
(NT) 

CAE 23 
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MSF 32/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor CARLOS EMMANUEL JOPPERT 
RAGAZZO, para exercer o cargo de Superintendente-Geral 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE do 
Ministério da Justiça. 

Aprovada a Indicação. 
(NT) 

CAE 23 

MSF 33/2012 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO 
para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE do Ministério da 
Justiça. 

Aprovada a Indicação. 
(NT) 

CAE 23 

MSF 34/2012 - Propõe  ao  Senado  Federal  seja  autorizada 
a contratação de operação  de  crédito  externo,  com a 
garantia da República  Federativa  do  Brasil,  no  valor  de  
até  US$ 1,148, 633,000.00  (um bilhão, cento e quarenta e 
oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares dos 
Estados Unidos da América), entre o Estado de São Paulo e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em apoio 
ao "Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte". 

Aprovado o parecer 
favorável nos termos 
do Projeto de 
Resolução do Senado 
apresentado. (NT) 

CAE 22 

OFICIO “S” (OFS) 

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

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento das 
informações e 
aprovação da matéria. 
(NT) 

CE 15 

AVISO (AVS) 

AVS 51/2008 - Encaminha ao Senado Federal cópia do 
Acórdão 2.045/2008, proferido nos autos do processo nº TC-
018.303/2007-6, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, referente a Representação em face a 
notícias veiculadas na imprensa, acerca de possíveis 
irregularidades envolvendo a aquisição de terras por 
estrangeiros na região amazônica, sem o atendimento dos 
requisitos legais pertinentes, e o aumento do desmatamento 
no sul do Estado do Amazonas. 

Tramita em conjunto com 

AVS 14/2010 - Encaminha ao Senado Federal cópia do 
Acórdão nº 111, de 2010, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que o fundamentam, referente à aquisição 
de terras por estrangeiros na região amazônica e ao aumento 
do desmatamento no sul do Estado do Amazonas (TC 
018.303/2007-6). 

Aprovado o parecer 
pelo arquivamento das 
matérias. (NT) 

CRA 31 

AVS 79/2011 – Encaminha cópia do Acórdão nº 2516, de 
2011 - TCU - Plenário, referente ao Relatório de 
Levantamento de Auditoria realizado com o objetivo de 
apresentar um diagnóstico das principais causas e 
vulnerabilidades que contribuem para a elevada ocorrência 
de queimadas e incêndios florestais no Brasil - (TC 
028.459/2010-5). 

Aprovado o parecer,  
pela apresentação de 
requerimento de 
informações. (NT) 

CMA 08 

AVISO (AVS) – CMA 

AVS 6/2012-CMA - Copa do mundo de 2014. Determinação 
para realização de levantamento para avaliar o panorama das 

Aprovado o parecer, 
pelo encaminhamento 

CMA 08 
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ações de governo para o Mundial nas áreas aeroportuária, 
mobilidade urbana, estádios e turismo.  

de requerimento de 
informações. (NT) 

AVS 8/2012-CMA - Copa do mundo de 2014. Levantamento 
de auditoria sobre obras no Porto de Natal/RN. 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento da 
matéria e 
arquivamento. (NT) 

CMA  22 

AVS 9/2012-CMA - Copa do mundo de 2014. Levantamento 
de auditoria sobre obras de construção do terminal marítimo 
de passageiros do porto de Mucuripe, em Fortaleza/CE. 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento da 
matéria e 
arquivamento. (NT) 

CMA 22 

SUGESTÃO (SUG) 

SUG 5/2011 - Altera os arts. 34, 144 e 167 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a obrigatoriedade de aplicação de 
recursos mínimos nas ações e serviços de segurança pública 
e sobre a instituição de programa de valorização e 
capacitação e de piso remuneratório para os servidores 
policiais de segurança pública. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma da 
Emenda à Constituição 
que apresenta. (NT) 

CDH 17 

SUG 21/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade de realização 
de ciclos de debates sobre a realidade social e política, no 
ensino médio. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 17 

SUG 23/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir, entre os princípios orientadores do 
dever do Estado com a educação, a garantia de alocação de 
recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão 
de qualidade do ensino. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 17 

SUG 24/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir programas de avaliação seriada anual 
nos processos seletivos das universidades públicas. 

Aprovada o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 24 

SUG 25/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para assegurar a presença de professores 
devidamente qualificados nas redes públicas de ensino. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 17 

DENÚNCIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (DAS) 

DAS 01/1997 - Advogado inscrito na Seccional da OAB no 
Estado do Acre sob o nº 502, oferece à Comissão para 
apreciação uma fita de videocassete com denúncias de atos 
criminosos e atentatórios à liberdade individual, à vida, a 
integridade física e aos direitos humanos contra cidadãos do 
povo interiorano-fronteiriço de Bonfim/RR (fronteira com a 
Guiana). 

Aprovado o parecer 
pelo encaminhamento 
da Denúncia ao Senhor 
Procurador-Geral da 
República. (NT) 

CAS 23 
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Instalação de Colegiados e Eleições 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE NFRAESTRUTURA - CI 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA 

 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO - CISPEL 

� Dia 16 de maio 
Instalação dos Trabalhos e Eleição do Presidente da Subcomissão, Senador Ivo Cassol, e do 
Vice-Presidente, Senador Jayme Campos. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

� Dia 24 de maio 
Eleição do Vice-Presidente da Comissão, Senador Eduardo Amorim. 
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Legendas – Comissões 
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura E Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

Legendas – Proposições 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo 
PRS – Projeto de Resolução 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS – Ofício “SF” 
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
AVS “CMA” – Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  
PET – Petição 
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito 

Relatório da SSCEPI – 02/02 a 31/05/2012 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs.

REFORMA DO 
CÓDIGO 
PENAL 

(JURISTAS) 
RQS 756/2011

2011 4

2012 18

Total 22

QUESTÕES
FEDERATIVAS 

(JURISTAS) 
RQS 25/2012

2012 4

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs.

TRÁFICO 
DE

PESSOAS 
RQS

226/2011 

2011 20 127 127 112  1 

Relatório Parcial aprovado em 
21.12.2011 2012 6 71 71 22 -

Total 26 198 198 134 1

ECAD 
RQS

547/2011 

2011 16 147 141 96 -

Comissão encerrada e 
Relatório Final aprovado em 

26.04.2012
2012 3 - - 3 1

Total 19 147 141 99 1
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 18 551 544 120 

OPERAÇÕES 
VEGAS E 
MONTE 
CARLO 

RQN 1/2012 

2012 11 499 321 125 

AUDIÊNCIAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 4 

CPI do ECAD (CPIECAD) 1 
CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 1

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 11 

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo 6 

TOTAL 23 

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

� Dia 24 de fevereiro em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Vida” com a finalidade de subsidiar a elaboração do 
Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Ricardo Garisio Sartori - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo; 
o Fernando Grella Vieira - Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; 
o Luiz Flávio Borges D’Urso - Presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, Seção São Paulo. 
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� Dia 23 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Administração Pública” com a finalidade de subsidiar a 
elaboração do Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Henrique de Sousa Lima - Representante da Controladoria Geral da União –CGU;
o Antônio Davi - Advogado da União;
o José Robalinho Cavalcante - Procurador da República;
o Tércio Issami Tokano - Advogado da União - Diretor Substituto do Departamento de Patrimônio e 

Probidade;
o João Alberto Simões Pires Franco - Defensor Público Federal;
o Reynaldo Soares da Fonseca - Desembargador Federal - Representante da Associação dos Juízes 

Federais do Brasil – AJUFE;
o Adalberto Jorge Xisto Pereira - Desembargador Representante da Associação dos Magistrados 

Brasileiros-AMB;
o Luís Maximiliano Lael Telesca Mota - Secretário-Geral Adjunto - Representante OAB/DF;
o Cláudia Chagas - Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
o Dermeval Farias Gomes Filho - Promotor de Justiça do MPDFT - Representante do Conselho 

Nacional do Ministério Público;
o Mohamed Ale Hasan Mahmoud - Coordenador Regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – 

IBCCRIM;
o Clayton Silva Germano - Promotor de Justiça - Representante do CONAMP;
o Crista Correa - Representante do Movimento Brasil Contra a Corrupção;
o Leonardo Araújo Marques - Promotor de Justiça - Representante do Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais – CNPG;
o Roberto Biasoli - Representante do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Internacional – DRCI;
o José Ildomar Uberti Minuzzi - Auditor Fiscal - Coordenador de Pesquisa e Investigação da Receita 

Federal – COPEI;
o Marcos Martins Davidovich - Procurador Federal - Representante da Comissão de Valores 

Mobiliários;
o Thiago Bottino - Coordenador da Escola de Direito da FGV;
o Bolívar Steinmetz - Delegado Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – 

DPF;
o Sebastião José Lessa - Delegado Representante da ADEPOL/Brasil;
o Fernando dos Santos Carneiro - Representante da sociedade civil.

� Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Debates sobre novos tipos penais. 
Participantes:
o José Mariano Beltrame – Secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro;
o Cláudio Soares Lopes – Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro;
o Paulo Melo – Deputado Estadual do Rio de Janeiro
o Leila Marian - Desembargadora;
o Manuel Alberto Ribeiro dos Santos - Desembargador;
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� Dia 18 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates sobre o tema: “Parte Geral do Código Penal e outros temas correlatos”. 
Participantes:
o Marcelo Bandeira Pereira – Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Airton Michels – Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;
o Davi Medina da Silva – Promotor da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Alexandre Wunderlich – Professor da Faculdade de Direito da PUC/RS.

CPI do ECAD (CPIECAD) 

� Dia 26 de março em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Sandra Véspoli - Autora do Livro “O Outro Lado do ECAD”;
o Carlos Mendes - Presidente do Sindicato de Compositores de São Paulo; 
o Marcello Nascimento - Representante do ECAD; 
o Paulo Celso Lui - Representante da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. 

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

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de 
Pessoas. 
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – Delegado de Polícia Federal. 

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher da 

Secretaria de Política para as Mulheres. 

� Dia 27 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
o Sonia Coelho Gomes Orellana – Representante da Marcha Mundial de Mulheres; 
o Ana Carolina Barbosa - Representante da União Brasileira de Mulheres. 

� Dia 29 de março 
Finalidade: 
Debate sobre a Violência contra a mulher no campo e contra a mulher indígena. 
Participantes:
o Carmem Foro – Representante da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG; 

Junho de 2012114 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL782



o Maria Helena Azumezohero – Representante do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas – 
CONAMI; 

o Rosângela Piovizani - Representante do Movimento das Mulheres Camponesas -- MMC. 

� Dia 10 de Abril 
Finalidade: 
Debate sobre o tema “A Sistematização e o Monitoramento de Dados de Violência contra as Mulheres”. 
Participantes:
o Cecília Sardenberg - Representante do OBSERVE; 
o Wania Pasinato - Representante do Núcleo de Estudos da Violência da USP; 
o Lia Zanotta - Representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UNB; 
o Miriam Grossi - Representante do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da UFSC.

� Dia 16 de abril em Recife/PE 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco;
o Maria Tereza Paes de Sá Machado - Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Pernambuco;  
o Wilson Salles Damázio - Secretário de Defesa Social; 
o Cristina Maria Buarque - Secretária da Mulher de Pernambuco; 
o Maria Betânia Serrano - Representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco; 
o Elaine Neves - Assessora da Diretoria de Políticas para as Mulheres da FETAPE; 
o Rejane Pereira - Secretária da Mulher de Recife; 
o Carlos Humberto Inojosa Galindo - Juiz Assessor Especial da Presidência/TJPE. 

� Dia 19 de abril 
Finalidade: 
Debates sobre a transversalidade nas políticas de combate à violência contra as mulheres. 
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Representante do Ministério da Saúde;
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro – Representante do ministério da Educação; 
o Cristina Villanova – Representante do Ministério da Justiça. 

� Dia 26 de abril 
Finalidade: 
Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 
Participantes:
o Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres;
o Iraê Lucena – gestora da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba; 
o Joelda Pais – gestora da Secretaria de Políticas para Mulheres do Acre; 
o Eliza Piola – gestora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais; 
o Aparecida Gonçalves – gestora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. 

� Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Minas Gerais. 
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat – representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
o Nívia Mônica Silva – Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça; 
o Cássio Soares – Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais; 
o Denílson Feitosa Pacheco – Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social; 
o Andrea Garzon Tonet – Defensora Pública-Geral do Estado; 
o Deputada Luiza Ferreira – relatora da Comissão Especial da Violência contra a mulher da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais; 
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o Deputada Maria Tereza Lara – membro da Comissão Especial da Violência contra a mulher da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 

o Márcia de Cássia Gomes – Coordenadora do Consórcio Regional da Promoção da Cidadania – 
Mulheres das Gerais; 

o Laurelle Carvalho de Araújo – Defensora Pública do Estado de Minas Gerais e Coordenadora do 
Núcleo da Mulher (NUDEM).

� Dia 04 de maio em Florianópolis/SC 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. 
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima –  Juiz Corregedor; 
o Júlio César Ferreira Melo – Juiz; 
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad – Promotora de Justiça; 
o Juliana Renda Gomes – Delegada de Polícia; 
o Selma Elias Westphal – Representante da Coordenadoria Estadual da Mulher – CEM. 

� Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio Grande do Sul. 
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías – Desembargadora;
o Carla Carrion Frós – Promotora de Justiça; 
o Miriane Tagliari – Defensora Pública; 
o Aírton Michels – Secretário de Segurança Pública; 
o Márcia Santana – Secretária de Políticas para Mulheres; 
o Fernando Anschan – Representante da Secretaria Estadual de Saúde. 
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� Dia 11 de maio em Vitória/ES 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Espírito Santo. 
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury –  Juíza Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
o Maria Zumira Teixeira Bowen – Promotora Chefe da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espírito Santo; 
o Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo; 
o Henrique Geaquinto Herkenhoff – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito 

Santo;
o José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo; 
o Rodrigo Coelho – Secretário de Estado da Assistência e Direitos Humanos do Espírito Santo; 
o Carla da Mata Machado Pedreira – Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Mulher do Espírito Santo; 
o Edna Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo. 

CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo” 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Vegas” da Polícia Federal  
Participantes:
o Raul Alexandre Marques de Souza – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Monte Carlo” da Polícia Federal  
Participantes:
o Matheus Mella Rodrigues – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 22 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.

� Dia 24 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Wladmir Garcez Henrique; 
o Idalberto Matias de Araujo; 
o Jairo Martins de Souza. 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Cláudio Abreu; 
o José Olímpio de Queiroga Neto; 
o Gleyb Ferreira da Cruz; 
o Lenine Araújo de Souza.
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� Dia 31 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre Demóstenes Torres e Carlos Augusto de Almeida Ramos.  
Participantes:
o Demóstenes Torres – Senador da República. 

DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 0 

CPI do ECAD (CPIECAD) 0 

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 2

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 0 

TOTAL 2

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

� Dia 05 de março em Manaus/AM 
Finalidade: 
Investigar fatos ligados ao suposto tráfico de haitianos para o Brasil. 
Participantes:
o Paulo Abrão - Secretário Nacional de Justiça; 
o Renato Zerbini Leao - Coordenador Geral do Comitê Nacional para os Refugiados; Dr. Edmilson da 

Costa Barreto, Representante da Procuradoria da República do Estado do Amazonas; 
o Sergio Lúcio Fontes - Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas; 
o Padre Gustot Lucien - Pároco Haitiano; 
o Padre Gelmino Antônio Costa - Pároco da Igreja São Geraldo, Manaus-AM; 
o Rinaldo Gonçalves de Almeida - Coordenador do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do 

Trabalho; 
o Dermilson Chagas - Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Amazonas; 
o Dr. Audaciphal Hildebrando - Procurador da Procuradoria Regional do Trabalho; 
o Fernanda Alves dos Anjos - Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Título e 

Qualificação; 
o Simon Seraphin - Imigrante Haitiano; 
o Ketly Vibert Franceschi - Presidenta da Associação dos Trabalhadores Haitianos no Amazonas; 
o Regina Fernandes do Nascimento - Secretária de Assistência Social e Cidadania do Amazonas; 
o Alfredo Wagner Berno de Almeida - Universidade do Estado do Amazonas – UEA  Dra. Denise Reif 

Kroeff Gerente de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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� Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Esclarecimentos sobre uma suposta participação no tráfico internacional de pessoas, para fim de 
exploração sexual, de oito brasileiras, naturais do Rio de Janeiro, que foram impedidas de embarcar no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo com destino à Namíbia 
Participantes:
o Vilberto Ataíde Frazão 
o Bruna Rosa Belmont 
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