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Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 00175 

Ata da 1ª Reunião Preparatória,  
em 1º de fevereiro de 2013,  

para a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Cícero Lucena e Renan Calheiros.

(Inicia-se a reunião às 10 horas e 14 minutos, 
e encerra-se às 14 horas e 56 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:



00176 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há número legal para o início da sessão.
Peço aos Srs. Senadores que ainda não registra-

ram suas presenças que o façam no painel da Casa.
Ao iniciarmos os nossos trabalhos – peço a aten-

ção do Plenário –, eu pediria que todos, de pé, fizés-
semos um minuto de silêncio em memória das vítimas 
da tragédia de Santa Maria.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Peço aos Srs. Senadores que prestemos esta 
homenagem às vítimas da tragédia de Santa Maria, 
guardando um minuto de silêncio. (Pausa.)

(Faz-se um minuto de silêncio.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Presentes Senadoras e Senadores. Há núme-
ro regimental.

Declaro aberta a 1ª Reunião Preparatória da 3ª 
Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura.

A presente reunião preparatória destina-se à elei-
ção e posse do Presidente do Senado Federal, que 
exercerá o mandato no biênio de 2013 e 2014.

Antes, esta Presidência informa, por uma razão 
de justiça, que o Senado Federal também devolveu, 
simbolicamente, o mandato de Senador da República ao 

Exmº Sr. Amaury de Oliveira e Silva, mandato que lhe 
foi conferido pelo povo do Estado do Paraná e cassado 
pelo regime autoritário. Assino o Expediente dirigido 
à Srª Moema Silva Michaelis, filha do homenageado.

Há sobre a Mesa expedientes que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário.

Senadora Vanessa Grazziotin, peço a V. Exª que, 
como membro da Mesa, assuma o lugar de 1º Secre-
tário ad hoc.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – 

Sr. Presidente, comunicamos a V. Exª a ma-
nutenção, como Líder do Partido Progressis-
ta (PP), para o biênio 2013/2014, do Senador 
Francisco Dornelles. 
Assinam todos os Senadores da Bancada. 
Brasília, 31 de janeiro de 2013.
Exmº Sr. Presidente, 
Comunico a V. Exª que assumi, a partir de hoje, 
as minhas atividades parlamentares como Se-
nadora da República e Líder do PSD após o 
período de licença de quatro meses solicitados 
para tratar assuntos particulares. 
Senadora Kátia Abreu.
Assinado, segue Ofício.

São os seguintes os Ofícios na íntegra:
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Os documentos lidos serão levados à publicação.

Consulto as Lideranças da Casa, na forma regi-
mental, sobre a indicação de nomes para concorrer à 
Presidência do Senado Federal no biênio 2013/2014.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Vice-Líder do PMDB, 
Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Pelo PMDB, indicamos o Senador Renan Calheiros.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O PMDB inscreve o Senador Renan Calheiros.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.) 

– Falando como militante filiado ao PDT, quero colocar 
à disposição de todos os colegas desta Casa o nome 
do Senador Pedro Taques como nosso candidato a 
Presidente do Senado Federal brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PDT, pelo Regimento, diz que são os Lí-
deres, mas que cada Partido pode indicar, e V. Exª, 
sendo membro do Partido, declaro indicado o nome 
do Senador Pedro Taques. 

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Passamos agora à eleição do Presidente da Casa.
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.) 

– Presidente, antes mesmo de inaugurar o processo 
de votação, creio que nós deveremos ouvir os candi-
datos apresentados, e deverá ser aberto, pela regra 
do Regimento Interno, o espaço necessário para que 
os Líderes e demais Senadores se manifestem sobre 
as candidaturas apresentadas.

Eu pergunto a V. Exª qual será o momento. Será 
logo agora, antes da votação? Em que momento nós 
iniciaremos o debate em torno das candidaturas apre-
sentadas?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

Art. 3º .............................................................
VII – Nas reuniões preparatórias, não será lícito 
o uso da palavra, salvo para declaração per-
tinente à matéria que nelas deva ser tratada.

Sendo assim, eu acho que os oradores que dese-
jam tratar de assunto pertinente a esta eleição devem 
se inscrever imediatamente na mesa. E, por fim, o de-
bate será encerrado com a palavra aos dois candidatos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço, então, àqueles que desejam usar da pa-
lavra que se inscrevam na Mesa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador, quero pedir também, pela ordem, a 
minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Cristovam Buarque...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 
ordem.) – Requeiro a minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Senador João Capiberibe, Senador Alvaro Dias, 
Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Eunício Oliveira.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, solicito a inscrição. Solicito a inscri-
ção para debater.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues; Senador Eunício 
Oliveira; Senador Lobão Filho; Senador Vital do Rêgo; 
Senador Francisco Dornelles; Senador Eduardo Bra-
ga; Senador Sérgio Souza; Senador Renan Calheiros, 
finalmente como candidato; e Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente...

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Sendo omisso o Regimento no que se refere ao 

tempo destinado aos oradores, contudo ele fala que, 
não havendo encaminhamento...

Como o Regimento fala que, não havendo decla-
ração de votos, nem encaminhamento... Acho que o 
tempo destinado é o tempo que seria para declaração 
ou encaminhamento. Então, será de cinco minutos o 
prazo de cada orador. São mais de 20 oradores. E aos 
candidatos a Mesa facultará a inscrição por 20 minutos 
– a cada um – para fazer seu pronunciamento.

Sendo assim, vamos dar a palavra, por cinco mi-
nutos, a todos que estão inscritos aqui. 

Também declaro que, sendo declaração, não há 
apartes nos pronunciamentos.

Primeira oradora inscrita, Senadora Lídice da 
Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos e 
cidadãs brasileiras que nos acompanham neste mo-
mento, quero, em primeiro lugar, agradecer ao Presi-
dente Sarney por sua cordialidade e respeito no trato 
de seus Pares e pela postura democrática de acolher, 
com presteza, nosso recurso quanto ao cálculo de pro-
porcionalidade partidária, fazendo justiça à real repre-
sentação da vontade soberana popular em nossa Casa. 

Também agradeço a todos os Líderes partidários, 
que, mesmo em dias tão intensos de debate, souberam 
respeitar e compreender nossas contradições.

Nossa Bancada do Partido Socialista Brasileiro, 
em um esforço coletivo, resolveu enfrentar o debate 
sobre a eleição da Presidência de nossa Casa, bus-
cando ouvir democraticamente nossos Pares de todos 
os partidos, mas sem jamais abdicar do diálogo com 
a opinião pública. Buscamos construir alternativas em 
uma política transparente e substantiva de propostas, 
rejeitando reduzir o debate a uma questão de méritos 
ou deméritos pessoais dos candidatos.

Em nota oficial denominada Por um Brasil Melhor, 
Por um Senado Melhor, a Bancada socialista consoli-
dou algumas das ideias centrais nascidas deste amplo 
diálogo que passo aqui a resumir. 

Para nós, o Brasil vem passando por mudanças 
que enchem de alegria e esperança o povo brasileiro. 
Durante as últimas décadas, consolidamos a demo-
cracia, universalizamos o acesso à educação básica e 
derrotamos a inflação. Mais recentemente, reduzimos 
as desigualdades de raça, renda, gênero e região. A 
taxa de desemprego nunca foi tão baixa, e os índices 
de mortalidade infantil também caíram drasticamente.

Temos pela frente uma agenda de investimentos 
que, se cumprida, constituirá a base do crescimento 
econômico e do bem-estar da população brasileira por 
um longo período. 

Temos também que dar conta de tarefas gigan-
tescas no plano social. Porém, embora haja ainda um 
longo caminho a percorrer até a conquista de uma 
educação de alta qualidade, de serviços de saúde 
adequados e acessíveis a todos, de transporte público 
digno e eficaz, de cidades menos assombradas pela 
criminalidade violenta, o povo brasileiro está cada vez 
mais mobilizado para a realização desses objetivos.

Como socialistas brasileiros nos orgulhamos de 
partilhar desse projeto político que, nos últimos 10 
anos, governou e governa o nosso País, e que pro-
moveu tantos avanços e conquistas. Projeto este em 
que não embarcamos no caminho, pois ajudamos a 
construí-lo desde as suas duras batalhas iniciais, que 
hoje fazem parte de nossa própria história e formação.

No plano institucional, registramos igualmente 
importantes avanços, como as leis da Transparência, 
da Ficha Limpa, do Acesso à Informação e do Com-
bate à Lavagem de Dinheiro. Não há dúvidas de que 
avançou o combate à corrupção e à ineficiência nas 
instituições públicas. 

Exatamente por isso, o povo brasileiro está in-
satisfeito com os políticos, conforme confirmam as 
pesquisas de opinião. 

Por isso tudo, Sr. Presidente, achamos que é ex-
tremamente importante que esta Casa, no momento 
desta eleição, possa corresponder à expectativa da 
nossa sociedade. Nesse quadro, não podemos com-
partilhar da ideia de que a eleição do Senado possa 
se dar sem um amplo debate, sem apresentação das 
candidaturas, sobre as suas propostas, sobre como 
quer dirigir este Senado e qual a pauta que o Senado 
deve ter para o ano de 2013.

Achamos, portanto, que o que a sociedade es-
pera de nós, Sr. Presidente, é que possamos oferecer 
uma candidatura construída de forma clara e transpa-
rente, em um amplo e convergente debate, capaz de 
reunir as forças mais díspares, governistas ou não, 
para apresentar ao Senado uma candidatura que seja 
condizente com o desafio deste tempo. 

Com essa convicção, tomamos a decisão de 
apoiar a candidatura do Senador Pedro Taques, do 
PDT do Mato Grosso, reconhecendo que o Senado 
Federal tem uma prática de que o Partido majoritário 
apresente uma candidatura. No entanto, acreditamos 
que a forma como esse Partido conduziu o processo 
de discussão e de debate inexistente no Senado...

(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

...cumprindo essa regra para garantir a estabilidade 
política do Senado e para garantir que o Senado cum-
pra aquele que é o desejo da sociedade brasileira, 
apresentamos e apoiamos a candidatura do Senador 
Pedro Taques, que posteriormente irá se pronunciar.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srs. Senadores, Sras Senadoras, Presidente José 
Sarney, eu creio que o Brasil inteiro tem consciência 
de que quando, 28 anos atrás, o Sr. Presidente Sarney 
assumiu a Presidência da República do Brasil, 5 anos 
depois deixou um Brasil com uma imagem muito me-
lhor, graças aos 5 anos de construção da arquitetura 
democrática brasileira.

Da mesma maneira que reconhecemos isso, é 
preciso reconhecer que hoje a imagem do Senado não 
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está melhor do que há 2 anos, Senador Aloysio. Nes-
ses 2 anos, uma sucessão de submissões nossas ao 
Poder Executivo e uma quantidade de erros que nos 
fizeram enfrentar o Poder Judiciário, que termina in-
tervindo para corrigir erros nossos, a imagem de uma 
certa omissão diante de grandes problemas nacionais, 
tudo isso faz com que hoje haja um sentimento de que 
nós não estamos melhores. Hoje, nossa Casa não está 
melhor do que ela estava há 2 anos, e olhe que 2 anos 
atrás já não era uma boa imagem.

Há uma unanimidade hoje, Senador Ricardo, 
no Brasil. Há uma unanimidade no sentido de que o 
Senado e o Congresso precisam renovar. Não há ne-
nhuma dúvida mais neste País de que nós temos que 
renovar. E creio que, se fizermos aqui um exame de 
consciência, é bem capaz de que aqui também haja 
um sentimento da necessidade de renovação.

Nós acreditamos, no PDT – e eu falo em meu 
nome pessoal –, que o nome para levar esta Casa a 
uma renovação é o nome do Senador Pedro Taques. 
Primeiro, até pela novidade de o Senador Pedro Taques, 
aqui há pouco tempo, sendo capaz de começar com 
uma novidade, com uma juventude, com uma visão, 
olhando muito mais o futuro do que alguns vícios que 
nós, que estamos aqui há mais tempo, vamos adqui-
rindo ao longo do tempo. Segundo, a sua convicção, 
em primeiro lugar, e o seu compromisso, junto com a 
convicção, de lutar de uma maneira radical pela ética 
em todos os lugares por onde ele passou. Disso nós 
estamos precisando muito na nossa Casa.

Terceiro, o compromisso com a transparência, de 
tal maneira que a gestão desta Casa seja algo pelo 
conjunto dos Senadores, todos eles tomando conhe-
cimento de cada uma das decisões que são tomadas 
e executadas diretamente, e não pelos jornais, pelas 
revistas, pela televisão, pela rádio, pela mídia, como a 
maior parte dos casos, hoje, é como nós, desta Casa, 
tomamos conhecimento.

Achamos que o Senador Pedro Taques representa 
a possibilidade da renovação do Senado, que o Brasil 
inteiro, hoje, anseia, precisa, e de que nós próprios, 
aqui, necessitamos de uma maneira enfática, firme, 
para que possamos caminhar orgulhosamente, car-
regando a posição de Senadores da República, coisa 
que, quem fizer aqui um certo exame de consciência, 
não está acontecendo de uma maneira tão firme; que, 
de vez em quando, temos que ficar de certa maneira 
acabrunhados diante da maneira como o Brasil sente, 
percebe e vê a nossa imagem.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, gostaria de pedir muito, aqui, que votemos 

pela renovação do Senado, tão ansiada. Votemos Pedro 
Taques para Presidente do Senado do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, pela ordem.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não é possível, Sr. 
Senador, estamos em uma hora da maior importância, 
de maior significado, e há uma balbúrdia, aqui, que não 
se ouve coisa nenhuma. 

Peço a V. Exª, se é para assistir, vamos ouvir. 
Estamos decidindo o futuro Presidente. O Senador 
Cristovam fez um pronunciamento da maior importân-
cia e não ouvi coisa nenhuma que V. Exª falou, porque 
ninguém pode ouvir. Solicito a V. Exª que peça silêncio 
ao Senado, porque, caso assim, é ridículo o cara estar 
lá, fazendo o papel de bobo, e ninguém saber o que 
ele está falando.

É um apelo que faço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Peço aos senhores assistentes desta sessão 
que mantenham silêncio para que os oradores pos-
sam ser ouvidos.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Gostaria de fazer minhas as palavras do Senador 
Pedro Simon.

Sr. Presidente José Sarney, em seu nome, que-
ro cumprimentar e saudar com votos de boas-vindas 
todas as Senadoras e Senadores da Casa, desejando 
a cada um e a todos os companheiros de trabalho um 
2013 repleto de realizações, de paz e de saúde, e, por 
extensão, a todos os companheiros que trabalham no 
Senado Federal.

Senhoras e senhores, há 2 anos, Presidente Sar-
ney, por essas horas, neste mesmo plenário, estávamos 
construindo mais uma Mesa Diretora do Senado Fe-
deral. O palco e o momento eram os mesmos. E essa 
construção obedeceu, Sr. Presidente, aos mesmos 
caminhos que, espero, em nome do PMDB, ter cru-
zado essas mesmas fronteiras. Estávamos elegendo, 
Sr. Presidente, V. Exª para o quarto mandato de Pre-
sidente da Casa, o mais longevo, o mais consagrado 
homem público do Parlamento brasileiro. E quero fa-
zer, Sr. Presidente, das minhas primeiras palavras um 
gesto de agradecimento e de orgulho por poder fazer 
parte deste Parlamento, presidido por V. Exª. Eu, que 
sou dessa legião dos mais novos, que cheguei aqui 
há 2 anos, senti este novo Parlamento, um Parlamento 
que completa quase 190 anos e que tem à frente um 
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homem que trouxe modernidade, informação e trans-
parência à Casa. 

Que essas palavras iniciais sejam para saudar V. 
Exª, que nessa derradeira... Não, não vamos antecipar 
o que V. Exª fica, nos quatro cantos dos corredores do 
Senado, dizendo-se pré-aposentado. Mas que, nessas 
derradeiras passagens pelo Parlamento brasileiro, 
trouxe algo que precisa ser dito à Nação, Sr. Presiden-
te José Sarney. V. Exª, como disse o Senador Renan 
Calheiros, ontem, na reunião do PMDB, pacificou esta 
Casa; trouxe modernidade, transparência; uma gestão 
marcada pela acessibilidade.

Lia, hoje, o Jornal do Senado e via que 5 milhões 
de cidadãos brasileiros acessam, hoje, os mais dife-
rentes meios de comunicação. Temos o maior banco 
legislativo do País. Temos um guia de fontes, que é 
exemplo e orgulho para o mundo e temos uma organi-
zação administrativa que mostrou profundos resultados.

Mas, mesmo diante de tudo isso, Senador José 
Sarney, do alto de três mandatos de Deputado Fede-
ral, de Vice-Presidente e Presidente da República, V. 
Exª não estaria nesta cadeira se não fosse o PMDB. 
V. Exª não estaria nesta cadeira se não estivesse, há 
dois anos, numa reunião, como fizemos ontem, acla-
mado pelos mesmos companheiros que aclamaram 
o Senador Renan Calheiros ontem. V. Exª não estaria 
nesta cadeira, representando o maior Partido da Casa, 
o Partido que não pediu favores para estar aí, o Partido 
que representa a maior Liderança do País, em termos 
proporcionais legislativos, porque foi eleito pela vonta-
de da maioria do povo brasileiro.

Presidente Valdir Raupp, temos 20...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

...temos a segunda maior Bancada da Câmara dos 
Deputados. 

(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – E, 

por isso, gostaríamos, neste momento, ao indicar o Se-
nador Renan Calheiros, com todo e absoluto respeito a 
uma das maiores inteligências desta Casa, o Senador 
Pedro Taques – meu companheiro, meu amigo, dileto e 
fraternal Senador –, queremos que esta Casa obedeça 
ao princípio da proporcionalidade, para que nenhum 
gesto de contaminação possa interferir na justa e me-
ritória eleição da Mesa. Achamos que a Casa merece, 
cada vez mais, aperfeiçoar o trabalho de V. Exª.

(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Por isso, entendemos que o Senador Renan Calheiros 
deve ser o escolhido.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª, Senador 
Presidente Sarney, e aproveitar para dar as boas-vin-
das a todos os Senadores e a todos os servidores que 
recomeçam hoje um ano novo legislativo. Este é um 
momento decisivo, importante, histórico para o Sena-
do Federal brasileiro, momento em que o Senado se 
reúne para eleger um novo Presidente, num momento 
de enormes desafios para a Nação brasileira.

Nós precisamos reconhecer o quanto o Brasil 
avançou nos últimos 30 anos. Muitas vezes, não nos 
damos conta de que, há pouco mais de 30 anos, vivía-
mos numa ditadura e hoje experimentamos o mais longo 
processo democrático da história brasileira. Muitos dos 
que estão aqui sofreram e lutaram para conquistar a 
democracia no nosso País. Com a ajuda do Congresso 
Nacional e do Senado Federal, aprovamos leis impor-
tantes para aperfeiçoar o sistema legal brasileiro: a Lei 
da Transparência, a Lei do Acesso à Informação, a Lei 
de Combate à Lavagem de Dinheiro, e o Senado soube 
estar em sintonia com a opinião pública ao aprovar a 
Lei da Ficha Limpa. Temos de reconhecer os ganhos 
econômicos e sociais, resultado da ação de vários go-
vernos que colocaram o Brasil num patamar diferente, 
fazendo com que grande parte dos brasileiros tenha 
saído da condição de pobreza, da condição de miséria, 
para viver uma vida melhor. Temos um País respeitado 
no cenário internacional, e, por isso mesmo, as nossas 
responsabilidades são muito maiores.

Nesses 30 anos da consolidação da democracia 
no Brasil, passamos a ter um País mais complexo, um 
País que não se satisfaz apenas com os avanços na 
área econômica e na área social. O Brasil quer mudan-
ças de posturas, e nós temos uma responsabilidade 
imensa de fortalecer a democracia. Para fortalecer a 
democracia, necessitamos fundamentalmente ter um 
Congresso Nacional independente, um Congresso Na-
cional respeitado, um Congresso Nacional em sintonia 
com a opinião pública.

Permanecer indiferente ao clamor da sociedade 
brasileira em nada ajudará esta Casa a recuperar a 
sua credibilidade.

A renovação das práticas políticas é parte es-
sencial da agenda do desenvolvimento. Por toda par-
te, lado a lado com as conquistas socioeconômicas, 
o povo passou a exigir mais transparência e padrões 
éticos mais rigorosos no trato da coisa pública.

O Brasil segue o mesmo caminho. Prova incon-
testável disso foi a vitória do movimento pela apro-



00182 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

vação e implementação da Lei da Ficha Limpa, que 
inaugurou um momento qualitativamente novo na vida 
política brasileira.

Não se trata de modismo, de nuvem passageira. 
O povo brasileiro não vai descansar até que veja satis-
feitas as suas exigências de modernização de nossas 
instituições. Nada vai fazê-lo desistir dessa luta. A ética 
na política veio para ficar.

O Senado precisa de um ambiente de tranquili-
dade para apreciar e aprovar a agenda de interesse do 
País, a agenda que vai contribuir para a continuidade 
do desenvolvimento, com redução das desigualdades 
sociais e com conquista de melhor qualidade de vida 
para o nosso povo.

É por isso que nós, do Partido Socialista Brasi-
leiro, tiramos uma posição unânime. Vamos votar no 
Senador Pedro Taques, porque entendemos que, neste 
momento, é quem representa essas aspirações legíti-
mas da população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, José Sarney, Srs. Senadores, 
Sras Senadoras, telespectadores da TV Senado e da 
Rádio Senado que nos acompanham, este é um mo-
mento de reflexão interna, é um momento de olhar 
para dentro da nossa Casa.

Estamos abrindo uma nova Legislatura. Hoje, 
com a eleição do Presidente da Casa, temos a chan-
ce de definir se queremos continuar aceitando mais 
do mesmo ou, ao contrário, se pretendemos interfe-
rir na sucessão visando a oxigenar o debate político, 
apoiando-se no significativo respaldo recebido dos 
cidadãos nas urnas.

Esta decisão está em nossas mãos.
Eu quero a mudança. Não é possível tolerar mais 

as práticas não republicanas do jogo de cartas marca-
das que impede a oxigenação do Senado.

Desde a redemocratização do País, o Senado 
vem sendo vítima de gestões atrasadas, equivocadas 
e de praticas nada republicanas que o transformaram 
em um Poder desacreditado pela sociedade.

Não podemos mais ficar inertes, observando as 
manobras. É preciso estancar a inação.

Oxigenar o Senado é mais do que necessário. É 
vital para a sobrevivência.

Com uma simples análise do desempenho nos 
últimos anos, demonstra a sociedade que estamos mui-
to aquém daquilo que a população pode esperar. Esse 
necessário pilar da democracia está desmoralizado aos 
olhos da população que não mais aceita desmandos e 

patranhas: morosidade, CPIs inconclusas, 3060 vetos 
protelados, não votação de Orçamento e FPE, privilé-
gios, entre tantos outros problemas.

O Senado está desmoralizado diante das duas ou-
tras instituições democráticas: o Judiciário e o Executivo.

Refém do Executivo e vendo a Suprema Corte 
provocada a consertar nossos erros, o Parlamento está 
apequenado e necessita de uma nova pauta que privi-
legie mudanças radicais no modo de legislar.

Desde a redemocratização, o Executivo transfor-
mou o Legislativo em caixa de ressonância de suas 
ações, em correia de transmissão dos interesses do 
Palácio do Planalto. O franciscanismo, erigido em pe-
dra angular de apoio ao Executivo, em parte graças 
ao Orçamento autorizativo, é um exemplo acabado da 
subordinação.

E preciso restabelecer a soberania do Senado e 
pôr um ponto final na subordinação. É a hora de nós 
nos insubordinarmos.

Ora, nós temos condições de propor outra dinâmi-
ca que vise a resgatar o Senado a restaurar a dignida-
de e a independência. É necessário abrir a discussão 
com todas as sensibilidades políticas que fazem parte 
da base do Governo para se diagnosticar que tipo de 
Senado nós queremos.

Para tal, e necessário intensificar a discussão 
com os parlamentares que se opõem a práticas retró-
gradas de maneira a fortalecer o Senado com vistas 
à formulação de uma proposta inovadora.

Que o novo Senado seja resultante de um con-
senso entre os parlamentares que pretendem modificar 
o atual quadro Legislativo, inclusive para afirmar que 
temos condições de assumir maiores responsabilida-
des legislativas.

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Por isso, aproveito este momento para reafirmar nos 
anais da Casa o que propus em artigo publicado ontem, 
dia 31, em O Globo: a criação de uma Frente Supra-
partidária de Senadores, formada pelos que prezam os 
bons costumes republicanos para oxigenar o Senado, 
acabando com a inércia.

O respaldo recebido dos cidadãos nas urnas é a 
razão maior da proposta.

A construção da Frente tem como meta sintoni-
zar novamente o Senado aos anseios da população. 
É o embrião para o resgate da dignidade e da inde-
pendência da Casa, que não pode continuar sendo 
tratado como explicita o editorial de hoje da Folha de 
S.Paulo (abre aspas):

Não bastasse o longo e notório currículo de 
Calheiros, uma pequena dose de pragmatis-
mo e bom-senso bastaria para evitar sua in-
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dicação. Ele é alvo de denuncia no Supremo 
Tribunal Federal, em torno do escândalo que 
o levou a renúncia em 2007.

(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
O Senado deveria poupar-se desse desgaste. 

Fecha aspas.
Não dá mais para acordar e, ao ler os jornais, ver 

a Dora Kramer, em sua coluna no Estadão, escrever 
(abre aspas): “O Senado, que e um pálido retrato do 
que já foi e agora caminha rumo ao lixo da Historia, 
perde autonomia, autoridade moral e também legiti-
midade na representação dos Estados”. Fecha aspas.

A decisão está em nossas mãos. Reflitam com-
panheiros. Temos dois candidatos: um velho, desgas-
tado e com telhado de vidro, e outro que representa o 
novo, a mudança, o resgate e a oxigenação do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao próximo orador, Sena-
dor Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje 
é um dia muito importante para o Senado Federal. Nós 
vamos escolher a Mesa Diretora do Senado Federal, 
iniciando pela eleição do Presidente.

Eu gostaria de focar minhas palavras no princí-
pio da proporcionalidade, que rege o Brasil. O sistema 
político brasileiro é pela proporcionalidade. Inclusive, 
os partidos políticos são donos dos mandatos de to-
dos os parlamentares e, inclusive, daqueles que ocu-
pam o Poder Executivo. Essa é uma decisão recente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), numa súmula do 
TSE de 2007, confirmada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral. Se é assim, nada mais justo que o maior Partido 
do Brasil, que tem a maior representatividade dentro 
do Senado Federal, ocupe a Presidência do Senado, 
porque essa foi a vontade da maioria dos brasileiros, 
que escolheu a maioria dos Senadores, sendo eles do 
PMDB, no Senado Federal. É também uma tradição da 
Casa o respeito à proporcionalidade. Se é do PMDB 
a maior bancada no Senado Federal, temos de res-
peitar o PMDB como sendo aquele que deve presidir 
a Casa da República.

Por isso, Sr. Presidente, ontem, nós nos reunimos 
na Liderança do PMDB, reunião em que estava pre-
sente quase a totalidade dos peemedebistas. Só não 
estavam presentes aqueles com problema de saúde, 
e outros se ausentaram por algum motivo particular. E 
lá, por unanimidade, nós escolhemos o nosso Líder, o 
Senador Renan Calheiros, como sendo o candidato à 
Presidência do Senado. E é esse o nome que defen-

do, em nome do PMDB. Nós peemedebistas do Brasil 
inteiro temos, sim, um candidato a Presidente do Se-
nado, e esse candidato é o Senador Renan Calheiros.

Sabemos, Senador Renan Calheiros, do que fala 
a mídia e sabemos que o senhor não foge à respon-
sabilidade de responder às perguntas da imprensa ou 
mesmo às perguntas do Poder Judiciário. Sabemos que 
existe um processo que se iniciou, há poucos dias, no 
Supremo Tribunal Federal. Sei que o Senador Renan 
Calheiros não foge à responsabilidade. São fatos de 
2007 muito mais ligados à vida particular desse Se-
nador do que à sua vida pública.

Esse homem começou sua vida pública há mais 
de 30 anos, iniciando como Deputado Estadual no 
Estado do Alagoas e vindo para Brasília no início dos 
anos 80, como Deputado Federal. Já ocupou os cargos 
mais importantes da República, e tenho a certeza de 
que está capacitado e tem a experiência para gerir e 
administrar esta Casa da República, cujo Presidente 
será também o Presidente do Congresso Nacional.

Peço a todos os Srs. Senadores e às Srªs Sena-
doras um voto de confiança, um voto na competência 
desse nosso irmão, o Senador Renan Calheiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ao iniciar minha fala, eu gostaria de, publicamente, 
enaltecer a administração primorosa e avançada que 
transformou o Senado em uma Casa hoje mais per-
to do povo. Por iniciativa do Senador Presidente José 
Sarney, existe a TV Senado, existe o Jornal do Sena-
do, existem as redes sociais ligadas ao Senado, em 
uma organização primorosa, que significou avanço, 
que significou mudanças.

Mas, Sr. Presidente, nada existe de permanente 
a não ser a mudança. Nessa linha é que foi lançada a 
candidatura por um movimento democrático, instalado 
nesta Casa, em apoio à candidatura de Pedro Taques, 
uma figura monumental que conhece o Direito, que 
conhece as leis que regem sua vida pública, acima 
de tudo pela transparência, pela seriedade, por uma 
conduta irrepreensível diante de seus eleitores, do 
Senado Federal e da sociedade.

Sr. Presidente, quando os ventos de mudança 
sopram, algumas pessoas levantam barreiras, e outras 
constroem moinhos de vento, como dizia Érico Verís-
simo. Essa luta empreendida por todos os partidos, 
inclusive pelo PSB, é de apoio à candidatura de Pedro 
Taques, que é representativa do sonho daqueles que 
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querem ver um novo Senado, mergulhado no trabalho 
e no progresso das ideias, com os projetos andando de 
forma célere, com as mudanças acontecendo no dia a 
dia. É uma nova filosofia de trabalho que será aplicada 
sem dúvida alguma, dando continuidade àquilo que 
fez José Sarney, dentro agora de um novo modelo, um 
modelo que significa, antes de tudo, o fortalecimento 
dos ideais democráticos na disputa em torno dos car-
gos de poder no Congresso Nacional e em torno de 
algo com que mais sonhamos, que é o fortalecimento 
e o revigoramento cada vez maior da instituição a que 
pertencemos, que é o Senado Federal.

Por isso, Sr. Presidente, temos a certeza absoluta 
de que esse embate que, daqui a pouco, vai se dar no 
voto representa, antes de tudo, o desejo de que a es-
colha da Mesa não se dê única e exclusivamente pela 
vontade das cúpulas partidárias, mas pela vontade da 
maioria do Senado.

É verdade que os partidos majoritários, pelo nosso 
Regimento, têm o direito de indicar o seu Presidente, 
tanto na Câmara como no Senado, mas há uma des-
proporcionalidade em relação a isso, Sr. Presidente: 
o mesmo partido domina o Congresso Nacional, tanto 
na Câmara como no Senado, o que desequilibra, sem 
dúvida alguma, a instituição partidária, a democracia 
interna do Congresso Nacional.

Vamos ao voto, Sr. Presidente. Seja qual for o 
resultado, aquele que ganhar tem de trabalhar em be-
nefício desta instituição,...

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

PSB – SE) – ...para que ela, cada vez mais – já en-
cerro, Sr. Presidente –, ganhe no conceito de respei-
tabilidade, de coerência e de transparência perante a 
sociedade brasileira.

Portanto, o voto do PSB, em reunião feita de forma 
democrática, é em favor da candidatura da mudança, 
representada pelo nosso companheiro que é sinônimo 
de trabalho, de respeitabilidade e de eficiência parla-
mentar, o Senador Pedro Taques, do PDT, Partido que 
apoia a Presidente da República. Não se trata de uma 
candidatura de oposição, mas de uma candidatura que 
tem um novo perfil, um modelo de atuação nesta Casa.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, V. Exª, 
Presidente Sarney, o Senador Renan Calheiros, o Sena-
dor Pedro Taques, todos nós, Senadores e Senadoras, 
somos aqui passageiros, provisórios, substituíveis. A 
instituição é permanente, insubstituível, definitiva; nela 

estão fincados os alicerces básicos do Estado Demo-
crático de Direito; respeitada deve ser a instituição.

Acima dos interesses pessoais, que podem ser 
legítimos, sobrepõe-se o interesse da instituição, que é 
verdadeiramente o interesse da Nação. Não creio que 
alguém aqui entre nós possa estar feliz com o conceito 
de que desfrutamos junto à opinião pública brasileira 
como instituição democrática fundamental para o País. 
Certamente, temos a exata noção do desgaste a que 
nos submetemos nos últimos tempos, sobretudo porque 
há, e não há como recusar essa reflexão, a impressão 
de que o Poder Executivo, nos últimos anos, prefere 
ver o Congresso Nacional como usina de escândalos 
para minimizar a pressão em relação às irregularidades 
que ocorrem no âmbito do Poder Executivo.

O desvio do foco para que a instituição que é a 
mais fragilizada entre os três poderes possa ser sub-
metida ao achincalhe nacional permanente e, o que 
é pior, nós oferecemos razões de sobra para o achin-
calhe permanente. 

Esta era a hora, Sr. Presidente, na esteira de 
novos parâmetros comportamentais éticos impostos 
pelo Supremo Tribunal Federal, esta era a hora de de-
terminarmos um novo rumo para esta instituição, em 
respeito às aspirações nacionais.

O PSDB, o meu Partido, me faz, aqui, ser o porta-
-voz da decisão adotada nos últimos dias e consuma-
da ontem de que o nosso candidato a Presidente do 
Senado Federal é o Senador Pedro Taques.

Leio, resumidamente, Sr. Presidente, um docu-
mento elaborado pela nossa Bancada e entregue ao 
Senador Pedro Taques, com alguns itens, sugestões 
importantes para que este Senado possa se renovar, 
na busca da credibilidade e do respeito da opinião 
pública brasileira.

1. Independência e defesa da soberania do 
Senado Federal e do Congresso Nacional; (...) 
3. Fixação de procedimento para deliberação 
das medidas provisórias; [Não farei a leitura 
dos procedimentos, que são sobejamente co-
nhecidos pela Casa.] 4. Compromisso com as 
reformas que constituem instrumentos para 
enfrentar os gargalos da infraestrutura no País; 
5. Democratização da participação dos Sena-
dores nos veículos de comunicação da Casa; 6. 
Fortalecimento do papel fiscalizador do Sena-
do Federal, com garantias para instalação de 
comissões parlamentares de inquérito – CPIs; 
7. Compromisso no sentido de agilizar, junto 
à Presidência da Câmara dos Deputados, a 
votação da PEC que estabelece um novo rito 
de tramitação das medidas provisórias;
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(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – 

8.Apreciação dos vetos (Fora do microfone.) 
presidenciais em sessões quinzenais do Con-
gresso Nacional; 9. Resposta às questões (...); 
10. Cumprimento e reforma do Regimento In-
terno e do Regimento Comum (...); 11. Com-
promisso com a Reforma Administrativa do 
Senado Federal.

Sr. Presidente, como entreguei já ao Senador 
Pedro Taques e como este documento será publicado 
nos Anais da Casa, interrompo a leitura para concluir 

dizendo que o PSDB confia plenamente na capaci-
dade e sobretudo na postura ética do Senador Pedro 
Taques, competente para verbalizar as nossas aspi-
rações, que queremos sejam também as aspirações 
do povo brasileiro na direção de um novo tempo, com 
a postura republicana que se exige de quem preside 
esta Casa do Congresso Nacional.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)



00186 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 00187 



00188 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 00189 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, 
a minha primeira palavra é para registrar, em nome do 
PMDB, como seu Líder, o agradecimento do Partido 
a V. Exª que todas as vezes que ocupou a cadeira de 
Presidente da República, que ocupou a cadeira de Pre-
sidente do Senado sempre foi um pioneiro nas ideias 
da modernidade, da transparência e da decência.

Sr. Presidente, cheguei a esta Casa do Senado 
Federal já detentor de três mandatos na Câmara dos 
Deputados e aqui encontrei um homem maduro aos 
seus 80 anos, com a modernidade, com a experiên-
cia da sua vida, mas, acima de tudo, com o desejo de 
construir um Brasil melhor, um Senado moderno, trans-
parente, que dá oportunidade a todos os brasileiros 
aos seus acessos, todos eles promovidos por V. Exª. 
Então, ao iniciar as minhas palavras, eu não poderia 
deixar de fazer esse registro, em nome do PMDB, de 
agradecimento a V. Exª pela forma como conduziu os 
trabalhos do Senado Federal, nos entregando um novo 
Senado, moderno, transparente e além do nosso tempo.

Sr. Presidente, subo a esta tribuna também para 
dizer que, neste momento que estamos vivendo hoje, 
é preciso que a gente tenha aqui atenção para o jogo 
democrático da eleição do Presidente desta Casa, 
mantendo a devida proporcionalidade da composição 
da Mesa e das Comissões desta Casa. 

A tradição do Senado Federal tem mostrado 
que o entendimento, a conciliação para a resolução 
dos problemas têm sido sempre baseados na Consti-
tuição brasileira, no Regimento desta Casa, que têm 
nos levado ao convívio democrático entre todos nós. 

A observação da proporcionalidade e o cum-
primento de acordo são características do processo 
democrático e da ação política defendida pelo meu 
Partido, o PMDB, e por todos que entendem que a 
Constituição brasileira e o Regimento desta Casa de-
viam ser sempre respeitados.

Nesse sentido, Sr. Presidente, defendemos a ma-
nutenção da tradição e da proporcionalidade sempre 
observada por todos os Partidos que compõem esta 
Casa, ao longo da história deste Senado Federal.

Sr. Presidente, nós temos grandes desafios pela 
frente, os desafios de continuar modernizando esta 
Casa, de continuar fazendo com que o Brasil seja um 
País mais fácil e para que o investimento possa chegar 
e consolidar a nossa economia.

Sr. Presidente, nobres companheiros e compa-
nheiras, este é um momento significativo para o Se-

nado da República, pois hoje nós vamos eleger a pró-
xima Mesa, o próximo Presidente desta Casa, e esta 
eleição tem um significado especial, pois o próximo 
Presidente terá como missão consolidar o processo 
de modernização que se iniciou com a transição feita 
por V. Exª. E o grande líder desse processo foi V. Exª, 
Senador José Sarney.

Na prática, o grande timoneiro, o condutor do 
processo, inclusive de redemocratização do País e da 
modernização do Senado Federal. Se tivéssemos que 
fazer um balanço da chamada Era Sarney, poderíamos 
dizer que, em uma palavra...

(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 

...nós poderíamos reduzir: modernização sintetiza todo 
o sentimento que vejo nos olhos dos companheiros e 
das companheiras nesta Casa.

A partir de hoje, Sr. Presidente, continuaremos 
um grande desafio, o desafio de continuar o trabalho 
de transparência e de modernização desta Casa. O 
novo Presidente, Senador Renan Calheiros, com o 
meu voto, terá que enfrentar enormes desafios, e ele 
tem competência para isso, demonstrou capacidade 
política e vai realizar uma grande gestão de qualidade. 

Sua experiência política e profissional consagrou-
-o como Líder da Bancada, gabaritado para grandes 
embates que teremos de desafios a cumprir – nós, 
como Senadores, e ele, como Presidente de todos nós.

Como Líder do Partido, no próximo biênio, estarei 
empenhado aqui, diuturnamente, em colaborar com a 
gestão do Senador Renan Calheiros.

E conclamamos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Conclamamos todos os Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras de todos os partidos políticos para que fa-
çamos aqui a tradição que o Senado da República 
sempre manteve de fazer a proporcionalidade entre 
os partidos políticos.

Disputa, neste momento, com o Senador Renan 
Calheiros um grande companheiro, o Senador Pedro 
Taques, que trabalhou comigo na Comissão de Cons-
tituição e Justiça – e também estamos fazendo a mo-
dernização do Código Penal Brasileiro –, mas o meu 
Partido, o PMDB, a unanimidade da Bancada, os 17 
Senadores presentes na noite de ontem, elegemos 
para ser o nosso candidato o Senador Renan Calheiros.

Por isso, respeitando o Senador Pedro Taques, 
como sempre o respeitei, eu peço o voto na proporcio-
nalidade partidária e pela indicação do nosso Partido, 
na tradição desta Casa, para que todos...

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, antes de usar a palavra, eu pediria 
a V. Exª, se for possível me permitir, uma questão de 
ordem. (Pausa.) 

Eu levanto a questão de ordem para dizer que, 
com toda a sinceridade, não é possível continuar a reu-
nião como estamos fazendo até agora. Nós estamos 
numa reunião das mais importantes, das mais sérias. 
Vamos decidir o futuro de quem será o nosso futuro 
Presidente do Senado. O Brasil inteiro está acompa-
nhando. E nós estamos aqui numa reunião que, com 
toda a sinceridade, ou é uma reunião festiva ou é uma 
reunião... Não sei qual é o espírito desta reunião.

Eu, sentado ali, e todas as pessoas com quem 
conversei, ninguém sabe nada do que foi falado aqui. 
Ninguém ouviu nada. Eu desafio algum colega que se 
levante e diga: eu ouvi o Senador tal dizer isso. Não 
aconteceu nada.

Com toda a sinceridade, este é o Senado da Re-
pública. Esta é a sessão mais importante que temos. É 
uma decisão da maior importância. Se fosse tranquila, 
serena... “Não, é um candidato só, não há problema, 
tudo bem. Não temos por que conversar, não temos 
por que ouvir.” “Vamos conversar, porque já temos o 
voto feito. Esse chato está lá falando...”

Mas, não; é uma polêmica séria. Eu tenho algu-
mas questões a falar ao meu Líder candidato e gostaria 
que ele pudesse ouvir, que ele pudesse ouvir, porque, 
da maneira como está, não dá para ouvir. Ninguém 
consegue ouvir nada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Pedro Simon...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – En-
tão, faria um apelo a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Atendendo a V. Exª, uma vez mais faço um 
apelo a todos os presentes, para que se mantenham 
silenciosos, para que o orador possa ser ouvido.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
isso aí. Talvez um pouco mais de entusiasmo, Sr. Pre-
sidente. V. Exª falou muito tranquilamente. Tem de ser 
mais... O ambiente... A coisa tem de ser mais dura.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Infelizmente, não tenho o temperamento de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ago-
ra o senhor marca meu tempo lá, não é, Sr. Presidente. 
Antes era uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Já marquei mais um minuto.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Agora está. 

Pelo amor de Deus, peço silêncio, porque o as-
sunto é muito importante.

O Senador Renan é das pessoas mais compe-
tentes, mais responsáveis, e não é por nada que ele 
vem se mantendo no brilho e na liderança da Casa ao 
longo de governos: desde o Presidente Collor, seu líder; 
posteriormente, no governo do Fernando Henrique, lá 
na oposição, Ministro; no governo do Lula, a mesma 
coisa; e, agora, a mesma coisa com a Presidente Dil-
ma. Então, é uma pessoa que realmente tem prestí-
gio, tem credibilidade e tem respeito. Não discuto isso.

Quero discutir apenas a situação que estamos 
vivendo. Houve um momento na legislatura passada, 
em que, por razões as mais variadas, abriu-se um in-
quérito contra o Senador Líder do PMDB. Com relação 
a questões pessoais dele, isso foi parar lá na Comissão 
de Ética. E a Comissão de Ética decidiu pela cassação 
do mandato do nosso ilustre Renan.

Veio para o Plenário. Em meio àquela discussão 
– cassa, não cassa –, o Presidente do Senado, Sena-
dor Renan, teve uma atitude de grande compreensão 
e inteligência: renunciou ao mandato. E ele, que ia ser 
cassado – estava sendo, os números garantiam... No 
momento em que renunciou ao mandato, houve uma 
troca: ele renunciou ao mandato de Presidente do Se-
nado, mas manteve o mandato de membro do Senado. 
Aí a questão foi um entendimento de alto nível. 

Bem, vamos esquecer, passou a questão que está 
lá; ele continua Senador, e continuou um grande Se-
nador. Mas agora, voltar? Está voltando tudo de novo. 
Agora nós estamos em véspera de eleger Presidente 
do Senado um ilustre Senador de quem o Procurador-
-Geral da República fez uma denúncia ao Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, e está na mão do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal a decisão de 
denunciar o Presidente do Senado, eleito Presidente 
do Senado, por uma série de crimes da maior respon-
sabilidade. Mas como é que eles vão fazer isso? Seria 
o caso de se suspender esta reunião; seria o caso de 
se debater, de alguma maneira. Mas esse confronto 
do Senado se reunir e eleger para Presidente do Se-
nado um ilustre Senador que está sendo processado 
pelo Procurador-Geral da República perante o Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, ele se elege hoje 
e quarta-feira ou quinta-feira o Presidente do Supremo 
aceita a representação, e inicia-se um processo lá. E, 
iniciando um processo lá, no Supremo Tribunal, vai 
iniciar um processo aqui, É evidente que se vai man-
dar para a Comissão de Ética um debate sobre essa 
matéria; vão repetir o filme que já aconteceu. 
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Mas, numa hora que nem esta, em que nós ti-
vemos, de um lado, um momento histórico no final do 
seu governo, Presidente Sarney, que foi a aprovação 
da Ficha Limpa, que revolucionou e está mudando até 
hoje o esquema, e nós vamos verificar nas próximas 
eleições: foram milhares de pessoas que não foram 
candidatas, porque sabiam que, se fossem, seriam 
postas para fora pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram 
muitos os candidatos que foram impugnados. 

E por outro lado foi o mensalão. O mensalão, que 
é uma página histórica importante, e eu quero salientar, 
no meio de tantas coisas que se fala do mensalão, uma 
que me parece importante: o mensalão foi decidido por 
um Supremo de dez Ministros, onde, dos que decidi-
ram, oito foram indicados pelo Lula e pela Presidente. 
Então, isso é uma análise da maior importância. Oito! 
Oito Ministros que decidiram contra os membros, que 
decidiram contra o Presidente, decidiram eleitos por 
ele. Então, são homens que merecem o respeito e 
que merecem a compreensão. Pois, neste momento, 
em que nós vamos eleger um novo Presidente com a 
responsabilidade de tentar mudar o esquema da nos-
sa onda, da nossa linha, neste momento, voltar a este 
debate com relação ao Presidente Renan... 

Eu não tenho a intimidade com o Renan, porque 
o nosso estilo é diferente, mas, se eu tivesse, eu dizia: 
“Não te metes nessa, Renan. É muito mais importante 
para ti ficar na liderança... 

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

(Fora do microfone: ...ter autoridade, a compreensão, 
ter o respeito, do que ir para a Presidência do Sena-
do, para a Presidência do Supremo contestar e cada 
dia no jornal uma manchete de capa...): ‘O fulano do 
Supremo Tribunal disse isso, o beltrano do Supremo 
Tribunal disse aquilo, baixado em diligência; a Comis-
são de Ética fez mais não sei o quê’”.

Eu acho, com toda a sinceridade – e disse isso 
ao longo do tempo, quando falaram e me convidaram 
inclusive para participar, para eu ser candidato –, eu 
digo: “De jeito nenhum. Não sou candidato e não penso 
em ser candidato, porque, se eu o fosse, daria a enten-
der que tenho alguma coisa de pessoal e não tenho, 
não tenho nada de pessoal com relação ao Senador 
Renan, de quem sempre tive as melhores provas de 
simpatia. Não tenho nada de pessoal e não tenho nada 
de interesse pessoal em buscar isso. 

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 

apenas acho que seria um momento importante para 
o Senado, Presidente, para V. Exª, que, depois desse 
tempo todo, se prepara – eu ainda não sei se vai deixar 
de ser candidato ao Senado –, mas se prepara para ser 

Presidente da Academia Brasileira de Letras, é impor-
tante para V. Exª deixar o Senado tranquilo, sereno... 

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

(Fora do microfone: ...não pode ser e acho que nesta 
altura o Senado dizer): “Olha, eu quero dizer para você 
o seguinte: ‘Eu tenho a vitória, a minha vitória está ga-
rantida, eu vou ganhar, mas acho que contribuo mais, 
eu, que já fui Presidente duas vezes, já tive capacida-
de e competência para realizar, neste momento, dou 
o meu sacrifício, dou o meu nome e digo: eu não sou 
candidato’”.

Eu acho que seria o gesto mais bonito...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

...mais bonito na sua biografia e na história deste 
Senado. 

Por isso, eu faço um apelo de irmão, de coração. 
Eu não vim aqui buscar o estilo que eu poderia buscar 
de atacar, de fazer isso, de fazer mais aquilo, não é 
disso que eu estou falando. Estou falando na situação 
que está aí, que está colocada aí...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...e 

a situação que está colocada aí é nós criarmos uma 
crise entre o Presidente do Senado e o Presidente do 
Supremo. 

O Presidente do Supremo aceita a representação 
do Procurador-Geral da República...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

...aceita, abre a denúncia, começa a denúncia. Não há 
dúvida de que, se ele fizer isso, se tiver uma denúncia... 

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

(Fora do microfone: ...contra a Presidência do Sena-
do tramitando lá, é evidente que a Comissão de Ética 
vai ser obrigada a fazer uma aqui, e nós vamos ficar 
nessa confusão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Fora do microfone.) – Lamento... 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
sei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ...por V. Exª, mas os outros colegas não tiveram 
o prazo de V. Exª e peço a V. Exª para concluir, porque 
temos outros oradores.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Claro, e eu já encerro.

Os outros colegas vão ficar contentes, porque eu 
tenho o pressentimento de que esse silêncio vai conti-
nuar para eles, é melhor do que o que acontecia antes.

Valeu, Sr. Presidente.
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Eu faço um apelo, Sr. Renan. Meu amigo Renan, 
eu faço um apelo de irmão para irmão. V. Exª praticará 
um gesto que ficará marcado na sua biografia – na sua 
biografia! – se V. Exª disser: “Não. Tudo bem. Vamos 
escolher um nome, vamos ver quem será, como será 
e vamos fazer uma plataforma de desenvolvimento 
do Senado”.

Eu vejo na biografia apresentada por V. Exa, que 
nós lemos hoje, a imensidão de coisas que V. Exª fez, 
e são verdade: TV Senado, a multiplicação, o anda-
mento do Congresso sob a Presidência de V. Exª. Há 
muita coisa...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 

do microfone.) – Mas V. Exª concorda que há outras 
coisas, não por culpa de V. Exª, que merecem ser lem-
bradas, que precisam ser lembradas... Quem vai sair 
daqui como um grande vencedor, quem vai ter... é o 
Senador Renan, se ele retirar a candidatura.

Eu espero a vitória de V. Exa, que V. Exª dê um... 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Lobão Filho.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ouvi aten-
tamente as palavras do Senador Pedro Simon. Eu 
estava sentado aí à mesa, próximo a ele, meu com-
panheiro de partido.

Mas eu digo a V. Exª, Senador Renan Calheiros, 
que a história se faz com atos de coragem, coragem 
para enfrentar obstáculos, nossas dificuldades, e princi-
palmente aquelas de última hora, de forma casuística, 
no nosso caminho.

Não é de surpreender a nenhum de nós, Senado-
res, que a 5 dias da eleição da Presidência do Senado, 
um procurador faça uma denúncia. Depois de 7 anos, 
espera a última semana da eleição da Presidência.

Eu quero dizer que aqui nesta Casa não há ne-
nhuma vestal. A última vestal que tentou ser vestal 
nesta Casa foi desossado pela imprensa – Senador 
Demóstenes Torres –, inclusive acredito até injustamen-
te. Então, não há ninguém levantar o dedo ao Senador 
Renan Calheiros.

O PMDB exerce o seu legítimo direito, pela tradi-
ção desta Casa, de postular aquela cadeira de espaldar 
alto, ali, naquela mesa, direito esse que foi concedido 
pelo povo brasileiro quando tornou o PMDB o maior 
Partido nesta Casa.

E o Senador Pedro Simon não participou da 
reunião, ontem, do PMDB. Éramos 17 Senadores pre-
sentes, inclusive alguns críticos do Senador Renan 
Calheiros, dentro da nossa reunião – 19, perdão. E, 

nesta reunião, o Senador Renan Calheiros teve opor-
tunidade de exibir a sua plataforma aos seus colegas, 
para os seus companheiros, e quero dizer que houve 
unanimidade na escolha do seu nome para ser o re-
presentante do PMDB.

Fui liderado do Senador Renan Calheiros por dois 
anos, fui liderado e pude percebê-lo, claramente, um 
homem com honra, com dignidade, um homem que 
pensa mais na coletividade do seu Partido do que na 
individualidade; um homem que atende a todos com 
humildade, sem arrogância, sem prepotência; um líder 
que todos aqui deste Plenário conhecem; conhecem 
a sua história, conhecem-no como homem público, e 
também, como cidadão.

Acho que nosso Partido fez a escolha correta e, 
volto a dizer, o PMDB não está usurpando o direito de 
ninguém, quando pleiteia esse cargo. 

Sento ao lado do Senador Pedro Taques, é meu 
amigo, gosto dele, é um homem preparado, seria um 
bom Presidente desta Casa, com toda a certeza, mas 
é um direito do PMDB. E foi decidido também, nessa 
reunião, que, mesmo aqueles de outros Partidos que 
não respeitarem essa tradição, o PMDB, de forma unida, 
vai votar, respeitando a proporcionalidade dos outros 
Partidos que não acompanharem o nosso Presidente, 
o nosso Partido, que não acompanharem o Regimento, 
a tradição da proporcionalidade. Ainda assim, o PMDB 
vai se posicionar, defendendo a proporcionalidade dos 
Partidos que não estão nos acompanhando. Por quê? 
Porque entendemos que esta é a regra, este é o cor-
reto, este é o certo.

Senador Renan Calheiros, terei grande honra 
de ser Senador sob a Presidência de V. Exª, e, volto 
a dizer: todos precisam aprender a enfrentar os seus 
desafios, os seus obstáculos, e tenho certeza de que 
o Senado vencerá junto com V. Exª. 

Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
quero ir além do debate aqui posto sobre o chamado 
direito à proporcionalidade. Nós vamos eleger, daqui a 
pouco, a segunda autoridade mais importante da nos-
sa República. O tema que nós devemos debater aqui 
é: qual República, qual democracia, qual Parlamento 
queremos construir nos próximos anos?

E é necessário nós trazermos de volta a con-
ceituação de República, presente desde a República 
romana que fundou o modelo republicano que nós 
conhecemos.
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República não é simplesmente a forma de go-
verno que se distingue do seu antônimo – Monarquia. 
Na República, o poder tem um devir: o bem comum. A 
ameaça à República está no uso do poder. A ameaça 
à República não está na forma institucional: está nos 
fins, e não nos meios. O grande inimigo da República é 
o uso privado da coisa pública; é a apropriação da coi-
sa pública como se bem pessoal seu fosse. Essa triste 
tradição do patrimonialismo, legado da nossa herança 
portuguesa, seja talvez essa a principal característica 
que destoa e desmoraliza a nossa República.

Sobre democracia, é importante destacar o que 
é o Parlamento em uma democracia. Em qualquer 
democracia moderna ocidental, o Parlamento tem 
três funções típicas: a função de representar, legislar 
e fiscalizar.

Sejamos conscientes e façamos aqui a autocríti-
ca: nós não cumprimos bem essas funções. Nós esta-
mos muito distantes da função de representar quando 
o que nós aqui decidimos está a quilômetros de dis-
tância do que é pensado pelo representado; quando 
a vontade e o que é exclamado daqui de dentro está 
distante – o que é decidido aqui pelo representante 
–, está distante do que é pensado pelo representado. 
A primeira função típica de um Parlamento na demo-
cracia não está sendo cumprida. Nós não cumprimos 
a função de legislar quando temos, sobre a nossa ga-
veta, mais de 3 mil vetos sem apreciação, quando a 
Constituição manda que nós apreciemos vetos logo 
depois de eles serem pronunciados pela Presidente 
da República. Nós estamos muito distantes da função 
de fiscalização quando nós empreitamos uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito que terminou, lamenta-
velmente e melancolicamente, como terminou a CPI 
que investigou os negócios da empreiteira Delta e do 
Sr. Carlos Cachoeira.

Quinze dias atrás, apresentei uma candidatura à 
Presidência desta Casa, e a apresentei como forma de 
reagir. No final do ano passado, o meu querido amigo 
Senador Cristovam Buarque me presenteou com esta 
obra. Senador Cristovam, eu a li, nesse período de re-
cesso, e peço sua licença para citar um trecho dela:

Reagir, reaja contra a corrupção de políticos 
que põem dinheiro público, no bolso ou na 
conta, por propina ou por desvio de recursos, 
mas também contra a disfarçada e igualmente 
grave corrupção nas prioridades, que faz opção 
por gastos públicos que beneficiam apenas a 
maioria rica, relegando sistemas de água e sa-
neamento, escolas e hospitais para a maioria.

A candidatura que apresentei há alguns dias foi 
como forma de reagir, para dizer que não concorda-

mos com esse falso consenso. A candidatura a que 
renunciei ontem foi também como forma de reação, 
porque tenho muito orgulho de ter renunciado à can-
didatura para um dos melhores homens que têm va-
lores republicanos neste plenário, que é o Senador 
Pedro Taques. E tenho certeza de que ele cumpre os 
três pré-requisitos fundamentais para um homem que 
presida este Parlamento. 

Sr. Presidente, para concluir – e peço a V. Exª a 
tolerância necessária –, quero aqui afirmar que, por 
formação e por índole, sou um homem que, funda-
mentalmente, crê.

Creio na justiça que, conforme nos ensina a obra 
de Afonso Arinos, é a noção fundamental da limitação 
do poder.

(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Em um minuto concluo, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Creio na República e no seu verdadeiro significado, 
o sacerdócio da coisa pública, e não o uso em nome 
dos benefícios privados.

Creio no povo, anônimo e coletivo, que, nestes 
dias, nas redes sociais, nas manifestações públicas, 
tem dito, das ruas, para nós o que querem da decisão 
de hoje.

Creio fundamentalmente na democracia, o me-
lhor regime existente, e creio na sua afirmação, o Par-
lamento, com todas as suas vicissitudes, com todos 
os defeitos.

Mas creio, fundamentalmente, no Parlamento, 
que se soerguerá, desta reunião de hoje, com a elei-
ção de Senador Pedro Taques. Um Parlamento que se 
afirmará altivo, soberano, independente, que se propõe 
a cumprir uma agenda não refém de nenhum poder, 
mas uma agenda que pertence ao Brasil. 

Fundamentalmente, creio na política e na pos-
sibilidade que nós teremos, no dia de hoje, de fazê-la 
ressurgir. 

O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Fernando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exmo Sr. Presidente do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, Senador José Sarney; Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, vivemos um momento de afirmação 
do Legislativo, e especificamente do Senado Federal. 
O Poder Legislativo que, nos últimos tempos, vem 
sendo tão criticado, tão injuriado e colocado sempre 
numa situação subalterna na sua relação com os outros 
Poderes da República. O Poder Legislativo, que fica 
recebendo orientações – e, mais do que isso, ordens 
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– do Poder Judiciário, não pode, em momento algum, 
ceder, abrir mão das suas prerrogativas.

Recentemente, uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal determinou que o Congresso Nacional 
apreciasse os vetos apostos pelos diversos presiden-
tes da República, em ordem cronológica. É algo que 
nos espanta, mas chegamos a isso porque estamos 
sempre cedendo, estamos sempre obedientes aos 
meios, sempre obedientes àqueles que têm o poder 
da divulgação, sempre obedientes e silentes àqueles 
que servem a esses que têm o poder da divulgação.

É o momento este de afirmação do Senado da 
República, porque o Sr. Procurador-Geral, Roberto 
Gurgel dos Santos, não tem nenhuma autoridade para 
apresentar nenhum tipo de denúncia em relação a ne-
nhum dos Srs. Parlamentares ou àqueles que detêm 
prerrogativa de foro e que, eventualmente, tenham um 
processo tramitando na Procuradoria-Geral.

O Sr. Procurador-Geral da República tem aqui, 
contra si, tramitando nesta Casa, representação con-
tra a sua atuação. E essa representação demonstra 
cabalmente que o Sr. Procurador-Geral da República 
é um chantagista, é um prevaricador e que cometeu 
crime de responsabilidade.

Cabe a esta Casa, o Senado da República, julgar 
essa representação, que já está tramitando no Sena-
do da República.

Como é que esse senhor tem autoridade moral 
para apresentar uma denúncia contra um Senador da 
República que já foi julgado pelo Senado Federal?

(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Que já foi julgado e absolvido pelo Senado Federal? 
E a apresentação dessa denúncia num sábado? Ante-
cedendo a eleição ou o dia da eleição do Presidente 
desta Casa, na segunda-feira seguinte?

Algo de estranho paira no ar. Alguma orquestra-
ção está por trás disso tudo, e o Senado da República, 
neste seu momento de afirmação como um Poder, não 
pode em momento nenhum se agachar e aceitar uma 
denúncia inepta, absolutamente inepta, e partindo de 
quem está partindo.

(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Embora tenha hoje a função de Procurador-Geral da 
República, esse senhor é prevaricador, chantagista e, 
portanto, sem autoridade moral de colocar um Sena-
dor já absolvido por este Plenário numa situação de 
constrangimento, em que ele quis colocar quando da 
apresentação dessa pseudodenúncia.

Era isso que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente 
do Senado e Presidente do Congresso, Senador José 
Sarney, desejando a V. Exa um continuado êxito na sua 

carreira política, ao mesmo tempo congratulando-me 
pela excelência com que se houve no comando des-
ta Casa.

Do mesmo modo que outros que me antecederam, 
quero dizer a V. Exª que eu me senti honrado, como 
Senador da República e ex-Presidente da República, 
de ter, na Presidência deste Senado, uma pessoa da 
sua estatura, da sua capacidade e do seu sentimento 
de brasilidade.

(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Seja V. Exª muito feliz. Que o Senador Renan Calhei-
ros tenha sucesso nesta sua caminhada, porque a sua 
eleição será uma afirmação do Senado da República.

E não temos de temer trovões, trovoadas e chuvas 
que venham por aí, porque, antes dessas trovoadas 
que alguns já prenunciam, nós temos é que, sim, julgar 
aqui, no plenário deste Senado, a representação que 
corre aqui, no Senado, contra o Sr. Procurador-Geral 
da República, o que tira dele, totalmente, a autoridade 
de apresentar qualquer denúncia em relação a qual-
quer um dos Srs. Senadores da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Srªs e Srs. Senadores, Presidente Sarney, eu procuro 
fazer política, o que faço há mais de 30 anos, com ci-
vilidade e com afirmação, reconhecendo os méritos e 
os defeitos daqueles com quem eu convivo.

Quero dizer a V. Exª, Presidente Sarney, que o 
vejo como vejo a qualquer um dos meus pares e como 
me vejo: como uma pessoa que tem virtudes e defeitos. 
Mas vejo em V. Exª virtudes, virtudes que, na hora em 
que V. Exª deixa a Presidência do Senado, eu quero, 
de público, reconhecer.

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Nesta hora, Sr. Presidente, escolhe-se o novo Pre-
sidente do Senado; mais do que isso, do Congresso 
Nacional; mais do que isso, o intérprete do Poder Le-
gislativo do Brasil, o qual, por decisão constitucional, 
adotou o regime presidencialista.

Pela própria razão constitucional, no regime pre-
sidencialista, o Poder Executivo é hegemônico. Ele dá 
as cartas. Ele exerce o poder maior. Mas, no regime 
democrático, está prevista claramente, como cláusula 
pétrea, a necessidade do equilíbrio entre os Poderes. 
E equilíbrio entre os Poderes pressupõe autoridade 
para exercer o comando do Poder.

O Poder Executivo é hegemônico. O Poder Judi-
ciário, neste momento, vive um momento de afirma-
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ção, de respeito. Muitos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal são aplaudidos nas ruas do Brasil, 
pelas atitudes que tomaram e vêm tomando. O Poder 
Legislativo, lamentavelmente, ocupa, nos rankings de 
avaliação, posição de constrangimento em matéria de 
respeitabilidade, muito embora, na Câmara e no Se-
nado, nós tenhamos figuras ímpares, que represen-
tam – e como representam – o Parlamento brasileiro, 
mas que, no desprestígio das instituições Câmara e 
Senado, são tragados.

Eu entendo que, com a eleição do Presidente do 
Congresso brasileiro, nós temos a oportunidade de 
resgatar a afirmação, a respeitabilidade, o direito de 
interpretar, o equilíbrio, com respeito entre os Poderes.

O Poder Legislativo, que, pelo regime democrático 
brasileiro, tem poder preeminente, porque faz as leis, 
precisa respeitar-se, e, para se fazer respeitar, tem de 
ser interpretado com autoridade. É isso que preside o 
meu pensamento e foi isso que presidiu a tomada de 
posição que adotei na escolha, que não fiz por razões 
de ordem pessoal. Fiz por respeito à instituição à qual 
pertenço há quatro mandatos.

Eu sou, ao lado de poucos, talvez, um veterano 
desta Casa. Veterano como Renan, que disputa a Pre-
sidência ao lado do calouro que é Pedro Taques. Enten-
do, no entanto, neste momento, que há, no confronto 
entre os candidatos, uma figura que interpreta com me-
lhores condições de autoridade para o enfrentamento 
das dificuldades com o Judiciário e com o Executivo, 
com independência. E eu falo aqui como Presidente 
e Líder de um partido de oposição, que quer o melhor 
para o Brasil e que não aposta, em hora nenhuma, no 
“quanto pior, melhor”, mas que, pelo contrário, aposta 
e precisa que o Parlamento brasileiro seja respeitado 
para poder trabalhar pelo povo do Brasil.

Entendo que, neste momento, o melhor intérpre-
te, com maior autoridade, com conhecimento de cau-
sa, com melhores condições de respeitabilidade, sem 
demérito a ninguém, é o Senador Pedro Taques para 
representar o Parlamento brasileiro, para recuperar a 
condição do enfrentamento nas questões entre o Po-
der Executivo e o Legislativo e entre o Judiciário e o 
Legislativo. O Senador enfrentará com autoridade, fa-
lando para ser respeitado e para fazer valer sua opinião.

Por essa razão, tomei a posição, como Presidente 
de partido e como Líder dos Democratas, de apoiar a 
candidatura de Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
momento em que vamos iniciar a 3ª Sessão Legisla-

tiva, quero cumprimentar cada uma das Senadoras 
e Senadores desta Casa, reiterando a cada um meu 
maior respeito e minha maior consideração.

Nenhuma das senhoras e dos senhores aqui 
chegou por nomeação. Os que aqui estão, Sr. Presi-
dente, chegaram em decorrência de uma eleição em 
que o apoio do povo de cada Estado foi manifestado 
através de uma disputa que obedeceu aos princípios 
estabelecidos pela Constituição e pela Justiça Eleitoral. 
É por esse motivo que o respeito e a consideração que 
cada Senador ou Senadora tem por seus Pares não 
decorrem exclusivamente da convivência pessoal, mas 
são também reflexo do respeito que o Senado tem pelo 
povo de cada Estado, que escolheu seus Senadores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores Senadores, 
o Senado Federal tem diante de si, na Sessão Legis-
lativa que se inicia, importantes desafios, e a votação 
do Fundo de Participação dos Estados é um deles. O 
Senado vai ter de enfrentar o problema relacionado 
com a rolagem da dívida dos Estados e dos Municí-
pios, sob pena de ferirmos gravemente a federação do 
País. O Senado vai ter de implementar medidas, Sr. 
Presidente, que eliminem a burocracia e reduzam o 
custo Brasil, de forma a aumentar a produtividade e a 
competitividade das empresas brasileiras, num mundo 
de economia aberta. Vai ter de introduzir reformas em 
um sistema tributário que sufoca Estados e Municípios.

Sr. Presidente, é dentro desse contexto que vai 
ser eleita a nova Mesa Diretora do Senado. E, para a 
condução dos trabalhos desta Casa, a Mesa Direto-
ra não poderá ser a Mesa de um partido político, não 
poderá ser a Mesa do Governo nem da Oposição, não 
poderá ser de esquerda nem de direita, não poderá 
ser liberal nem estatizante, não poderá ser do Norte, 
do Sul, do Centro-Oeste ou do Nordeste. Ela deve ser 
uma Mesa caracterizada pela imparcialidade, compro-
missada com o cumprimento rigoroso dos dispositivos 
constitucionais, da ordem jurídica e dos Regimentos 
do Congresso e do Senado, de forma a administrar da 
maneira mais democrática possível o dissenso que vai 
ocorrer entre partidos, entre Governo e Oposição, nas 
votações desta Casa. Ela deverá ter uma posição to-
talmente imparcial, para dirimir os conflitos federativos 
que venham a ocorrer.

Assim, Sr. Presidente, a eleição da Mesa do Se-
nado deve obedecer a um critério, e esse critério, aliás, 
já foi estabelecido pela Constituição e pelo Regimento 
Interno do Senado, que é o critério da proporcionalida-
de. Ao partido de maior bancada cabe indicar o Pre-
sidente desta Casa. Mas, eleito, o Presidente deve ter 
a consciência de que, na Presidência do Senado, não 
será ele o representante desse partido, mas de todos 
os partidos presentes nesta Casa, com a obrigação de 
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presidir com a maior isenção os debates, procurando 
administrar o dissenso, próprio dos parlamentos.

Por esse motivo, em respeito ao princípio da pro-
porcionalidade, o Partido Progressista, em que pese 
o maior respeito que tem pelo Senador Pedro Taques, 
entende e defende que o Presidente do Senado seja o 
Senador indicado pelo Partido que possui a maior Ban-
cada na Casa, no caso o PMDB, que indicou o ilustre 
e competente Senador Renan Calheiros.

Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar V. Exª 
pela maneira democrática e imparcial como conduziu 
os trabalhos desta Casa. V. Exª, Senador Sarney, sou-

be conciliar humildade e firmeza, características, aliás, 
que marcam a sua história e a sua presença na vida 
pública do País. Os cumprimentos que dirijo a V. Exª 
são extensivos a todos componentes da atual Mesa 
Diretora do Senado.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FRANCISCO DORNELLES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado, Senador Dornelles.

Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador José Sarney, quero, em primeiro 
lugar, aqui lhe transmitir que, em alguns momentos 
ao longo de sua Presidência no Senado, tive algumas 
observações críticas. Ainda nesta semana, ponderei a 
V. Exª sobre problemas que estavam ocorrendo, mas 
lhe quero agradecer a atenção de me ter ouvido e pro-
curado corrigir os procedimentos que eu havia apon-
tado. Por outro lado, quero cumprimentá-lo por todas 
as ações que contribuíram para melhorar e dar maior 
transparência às ações de todos nós Senadores e da 
Administração do Senado e pelo esforço que vem re-
alizando para fazer com que o Senado Federal esteja 
à altura dos valores e dos anseios do povo brasileiro, 
que muito espera de todos nós.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de aqui fazer um 
apelo. Diante das diversas manifestações que ouvimos 
até agora, seria muito importante que nós, os 81 Se-
nadores, pudéssemos chegar a um nome de consenso 
que significasse o atendimento dos anseios maiores do 
povo brasileiro, com respeito a tudo que o povo espera 
de nós, Senadores, representantes do povo, legislado-
res e fiscalizadores dos atos do Executivo. Que assim 
pudéssemos agir na escolha do nosso Presidente!

Quero aqui dizer que, ainda ontem, tivemos uma 
longa reunião da nossa Bancada do Partido dos Tra-
balhadores, que, até ontem, foi liderada pelo Senador 
Walter Pinheiro e que, a partir de hoje, é liderada pelo 
Senador Wellington Dias. Avaliamos que será importan-
te respeitar a proporcionalidade dos diversos partidos. 
O Senador Wellington Dias aqui se manifestará sobre 
as indicações para os cargos a que temos direito: os 
da 1ª Vice-Presidência e da 2ª Secretaria. Sobre isso 
ele irá dizer.

Quero dizer que seguirei as diretrizes de minha 
Bancada, mas avaliei como importante, até o momen-
to final possível desta reunião, que o partido majori-
tário na Casa, o PMDB, apresentasse um nome que 
possa ser de consenso de todos nós, um nome que 
possa ser, efetivamente, avaliado como um que não 
signifique dúvida alguma a respeito do que todos nós 
concordamos seja necessário.

Acredito que, por um processo de aproximação, eu 
gostaria até de pedir, aqui, a presença de uma pessoa 
que pudesse nos ajudar: se eu pudesse, traria aqui, 
hoje, São Francisco, para nos ajudar e nos inspirar. 

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Que ele possa nos reunir a todos e, ainda antes des-

ta sessão, cheguemos a um nome de consenso, com 
todo o respeito aos nomes do Senador Pedro Taques 
e do Senador Renan Calheiros.

Eu já pude manifestar a eles, pessoalmente, 
o meu sentimento, assim como ao Presidente José 
Sarney.

Eu vou respeitar o tempo, Sr. Presidente.
Era isso o que eu queria muito lhes dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, para mim, 
é um grande desafio assumir a Liderança do Partido 
dos Trabalhadores, após um brilhante trabalho, que nos 
orgulha a todos, não só o meu Partido, mas creio que 
também esta Casa e o povo brasileiro, do meu queri-
do Humberto Costa, Senador por Pernambuco, e do 
meu querido Walter Pinheiro, pelo Estado da Bahia, 
num ano, com certeza, desafiador.

Eu queria, Sr. Presidente, dizer que este Parla-
mento...

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Wellington, só para fazer um apelo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Uma vez mais, faço um apelo aos presentes 
para que mantenham o silêncio, porque há um orador 
na tribuna.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
agradeço. 

Este Parlamento, este Congresso Nacional, re-
presenta o Estado – no caso, o Senado – e o povo 
brasileiro.

Três Poderes eleitos pelo povo. Em primeiro lugar, 
é o povo brasileiro que, de forma democrática, desde 
os 16 anos até mesmo à idade mais avançada, faz a 
escolha, certamente pela história de vida, pela luta, 
certamente pelo trabalho desenvolvido durante a sua 
vida, em cada Estado brasileiro. Assim são compostos 
a Câmara e o Senado Federal, o Congresso, melhor 
dizendo, que, junto com o Executivo, tem apenas um 
eleito, e o Judiciário, composto por 13 membros. Re-
presentam os Poderes que, atuando de forma inde-
pendente, mas harmônica, dão o sustentáculo deste 
belo País chamado Brasil.

Digo isso para dizer que este é um Poder plural. 
Tem uma Mesa, tem uma Presidência, mas é um Po-
der plural. Aqui o Presidente tem a tarefa de conduzir 
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os trabalhos, mas é este Plenário quem dá a palavra 
final. É um Poder plural, composto por vários partidos.

E aqui faço minhas as palavras do Senador Dor-
nelles: é a nossa Constituição, é o nosso Regimento 
que determina como se dá a composição desta Casa. 
Dá-se a composição da Mesa a partir da representação 
dos partidos, respeitando aquilo que o povo estabele-
ceu em cada um dos Estados.

É o PMDB o maior partido no número de parla-
mentares nesta Casa. É o meu Partido, o Partido dos 
Trabalhadores, o segundo maior partido nesta Casa. A 
proporcionalidade significa isto: o direito pela tradição 
cumprida nesta Casa. A não ser por um entendimento 
com o maior partido de que este maior partido possa 
apresentar quem preside os trabalhos desta Casa.

É assim que vejo a candidatura do Senador Re-
nan Calheiros. E a nossa bancada, por unanimidade, 
tomou a decisão de respeitar a proporcionalidade não 
só em relação ao PMDB, mas em relação aos demais 
partidos, conforme proporcionalidade oficialmente di-
vulgada pela Mesa atual da Casa, comandada pelo 
Presidente José Sarney.

Digo mais, aqui nós respeitamos democratica-
mente as várias linhas de pensamento. Acho que um 
debate como esse pode até nos permitir alterações da 
Constituição, do Regimento, mas estas são as regras 
colocadas atualmente. 

E, assim, tenho todo o carinho, todo o respeito 
e admiração até pelo trabalho do Senador Pedro Ta-
ques. Todo o carinho, todo o respeito. Acompanho a sua 
história, mais recentemente, a partir deste mandato, 
e também compreendo e respeito a posição livre, de-
mocrática neste Parlamento de outros Parlamentares 
aqui apresentarem suas posições e outras alternativas. 

Mas aqui reafirmo: apresentamos o nome do 
Senador Jorge Viana para Primeiro-Vice-Presidente. 
Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores é o se-
gundo partido a apresentar na ordem da Mesa desta 
Casa. Assim como o nome da Senadora Ângela para 
a Segunda Secretaria, também porque, por esta pro-
porcionalidade, é uma vaga destinada ao Partido dos 
Trabalhadores e porque também quisemos apresentar 
a presença de mulheres, de uma mulher, uma mulher 
com uma história, uma mulher, enfim, com um grande 
destaque; assim como o Senador Jorge Viana.

Creio que aqui foi lembrada a história do Senador 
Renan Calheiros. Alguém que, em vários governos, 
exerceu vários mandatos, e creio que o seu Partido, 
o PMDB, discutiu, debateu, ouviu os demais partidos, 
como o nosso, durante todo esse processo e apresenta 
aqui o seu nome para Presidente.

Então, Sr. Presidente, eu quero reafirmar a im-
portância de este Parlamento ter aqui a representação 

plural, a representação daquilo que é vontade do povo, 
a proporcionalidade na Mesa, garantindo com isso que 
a gente tenha a presença não só de quem é da Base 
do Governo, mas também de quem é da oposição, e 
também vamos estar apoiando da mesma forma não 
só a vaga para Presidente, mas também a vaga para 
os demais cargos. 

Finalmente, Sr. Presidente, não posso deixar aqui 
de, em nome da Bancada do Partido dos Trabalhado-
res, dizer a V. Exª da importância do mandato que V. 
Exª conclui neste momento, pela transparência, pela 
forma sincera, pela forma harmônica, serena com 
que enfrentou os desafios que vivenciamos em 2011 
e 2012, fazendo o Brasil avançar. Foram cerca de 1,5 
mil proposições aprovadas nesta Casa, e é bom que 
o povo brasileiro saiba disto. Proposições que mudam 
a vida do Brasil na área social, como programas como 
o Brasil Carinhoso, encaminhado pela Presidenta Dil-
ma; projetos outros aprovados de origem do próprio 
Parlamento, projetos complexos como o do Pacto Fe-
derativo, que tratamos aqui, como...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …a 

regulamentação dos importados. Momentos tensos, 
momentos difíceis de crise mundial.

E eu não posso deixar de externar aqui a V. Exª 
o agradecimento pela forma como conduziu esse pro-
cesso. Em meu nome, em nome da nossa Bancada, 
fica o agradecimento. V. Exª, com certeza, tem aí uma 
história de vida, passando por tantas experiências, mas, 
sinceramente, Presidente do Senado, Presidente do 
Congresso Nacional foi uma experiência importante na 
nossa relação, porque aqui pudemos viver com V. Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
primeiramente, Presidente Sarney, ocupo esta tribu-
na na função de Senador e de Senador do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. Não estou nesta 
tribuna na função de Líder do Governo.

E gostaria de destacar, Sr. Presidente, a impor-
tância do Senado da República no equilíbrio federa-
tivo e na preservação dos valores democráticos em 
nosso País.

Democracia é, sem nenhuma dúvida, o melhor 
de todos os regimes e de todos os sistemas de gover-
no, mas a democracia pressupõe a existência de um 
Estado democrático de direito. E falar de democracia 
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no Brasil e falar do Estado democrático de direito é 
falar um pouco da responsabilidade que o PMDB e o 
Presidente José Sarney tiveram na redemocratização 
do nosso País, na construção do Estado democrático 
de direito do Brasil.

E veja, Sr. Presidente, que coincidência: o mo-
mento em que se discute a eleição do novo Presidente 
do Senado é o momento em que o Senado agradece 
a V. Exª pela execução de um mandato no Senado da 
República em que, mais uma vez, o espírito democrá-
tico, mais uma vez, a capacidade conciliadora, mais 
uma vez, a capacidade de construir na divergência, o 
consenso possibilitou ao Senado da República, neste 
último biênio, alcançar grandes vitórias para a esta-
bilidade econômica e para os avanços nas políticas 
sociais de nosso País.

O Brasil comemora, no dia de hoje, o menor índice 
de desemprego dos últimos 10 anos. E esta Casa, ao 
contrário de me dar um sentimento de vergonha, dá-
-me um sentimento de orgulho, porque ajudou o povo 
brasileiro a alcançar o menor índice de desemprego 
dos últimos 10 anos.

É com esse sentimento e com o sentimento de 
que nós vivemos um Estado democrático de direito, 
em que todos temos os direitos assegurados e, mais 
do que isso, temos o direito à ampla defesa; em que 
ninguém pode ser prejulgado e condenado, sem que 
antes exerça o seu legítimo direito de defesa – e, aqui, 
no caso, Senador Renan, V. Exª foi julgado pelo Se-
nado da República numa legislatura na qual eu não 
pertencia à Casa como Senador da República. E V. Exª 
foi inocentado pelo Senado da República.

Portanto, aqui não se discute e não se trata de 
uma eleição em que há dois candidatos em condições 
diferentes, não. Engrandece essa disputa o Senador 
Pedro Taques, mas V. Exª, Senador Renan, representa 
neste momento a vontade do Partido Democrático do 
Movimento Brasileiro, o PMDB. E a representa pela 
maioria absoluta dos seus membros. 

Portanto, V. Exª vem para esta reunião como o 
candidato que respeita a proporcionalidade, como o 
candidato que traz para cá o desejo de dar continui-
dade a esse espírito de democracia, a esse espírito 
de consenso e a esse espírito do debate.

Inúmeras vezes, nesta Casa, já divergi do posicio-
namento do nosso querido Líder, Renan Calheiros. E 
pude divergir, porque esta é uma Casa da democracia. 
E é com essa consciência ampla e com o reconheci-
mento de que V. Exª tem experiência e que vai fazer 
com que esta Casa possa avançar que estamos, hoje, 
no PMDB, aqui, mais uma vez, concluindo um trabalho 
e uma participação histórica do nosso Partido. 

O PMDB não prejulga. O PMDB faz pelo País. O 
PMDB não se envergonha. O PMDB trabalha. Mas o 
PMDB tem consciência de que nada fará se não for 
em aliança com o povo brasileiro e em alianças com 
as diversas siglas partidárias do nosso País. 

Quero, aqui, portanto, congratular o Senado por 
essa capacidade, Sr. Presidente, que V. Exª traz na 
condução de nossos trabalhos, conclamar os Sena-
dores para essa maturidade e desejar tanto ao ilustre 
Senador Pedro Taques quanto ao ilustre Senador Re-
nan Calheiros sucesso nas suas empreitadas e dizer... 

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– (Fora do microfone: ...que o nosso Partido, que nós 
acreditamos na) ...democracia e no Estado democráti-
co de direito e aqui estamos, de cabeça erguida, para 
indicar o voto ao Senador Renan. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de encerrarmos esta etapa da nossa 
sessão, eu quero lembrar que a Secretaria da Mesa 
informa que ainda não registraram suas presenças, não 
constam do registro de nosso computador, às 11h56, 
os Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias, Delcídio do 
Amaral, Kátia Abreu, Renan Calheiros, Waldemir Moka 
e Walter Pinheiro. Peço, portanto, a esses Senadores 
que anotem suas presenças na Casa.

Encerrada esta parte desta sessão...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 

Sr. Presidente, Waldemir Moka. Eu registrei a presen-Eu registrei a presen-
ça. Só quero ver se está confirmada aí ou não, porque 
aqui foi confirmada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu dei o horário que temos aqui, que era às 
11h56. Deve ter sido registrado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Mas terei atenção com a Mesa para dizer quais 
Senadores ainda não registraram suas presenças. 

Não tendo mais oradores encaminhando a ma-
téria, fazendo declarações, vamos passar a ouvir os 
dois candidatos. 

Quero dizer que darei a palavra de acordo com a 
ordem alfabética, como tem sido tradição nesta Casa 
sempre. E estabeleço, também, por omissão do Re-
gimento, o prazo de 20 minutos para cada um deles. 

Sendo assim, concedo a palavra ao Senador 
Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, cida-
dãos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, 
amigos das redes sociais, Senador Renan Calheiros, 
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é como um perdedor que ocupo hoje esta tribuna. Ve-
nho como alguém a quem a derrota corteja, certeira, 
transparente, inevitável, aritmética. Sou o titular da per-
da anunciada, do que não acontecerá, Sr. Presidente. 
Mas o bom povo do Estado do Mato Grosso não me 
deu voz nesta Casa para só disputar os certames que 
possa ganhar, mas para lutar, com todas as minhas 
forças, as batalhas que forem justas.

Sigo o exemplo do apóstolo Paulo, também um 
perdedor, degolado em Roma por levar a mensagem 
do Cristo. Quero poder dizer, Sr. Presidente, a todas as 
pessoas, que combati um bom combate. As palavras 
dos vitoriosos são lembradas; seus feitos, realçados. 
Sua versão tende a se perenizar. O sorriso do orgu-
lho lhes estampa a face, tantas vezes antes mesmo 
de vencerem, Senador Gim Argello. E nem sempre 
se pergunta que vitória foi essa que obtiveram. Será a 
vitória do Rei Pirro, que bateu os romanos na batalha 
de Heracleia, e olhando desconsolado para suas tro-
pas destroçadas, disse que “outra vitória como aquela 
o arruinaria”? Será a vitória do Marechal Pétain, que 
ocupou o poder em uma França emasculada pelos na-
zistas, traindo o melhor da sua gente? Será a vitória 
sem honra dos alemães diante do levante de Varsóvia? 

Pois existem vitórias, Senador Collor, que elevam 
o gênero humano e outras que o rebaixam. Vitórias da 
esperança e vitórias do desalento. E, tantas vezes, é 
entre os derrotados, os que perderam, os que não con-
seguiram, que o espírito humano mais se mostra ele-
vado, que a política renasce, que a sociedade progride.

Minha voz não é a da vitoriosa derrama de El-Rey 
de Portugal, mas a dos derrotados inconfidentes que 
fizeram germinar o sonho da nossa independência. O 
grande herói brasileiro, Senador Aécio – Tiradentes –, 
é um perdedor, pois a Conjuração Mineira não venceu, 
naquele momento, mas nem as partes do seu corpo 
pregadas na via pública, ao longo do caminho de Vila 
Rica, o impediram de ser um brasileiro imortal.

Valho-me da memória de outro grande brasileiro, 
Ulysses Guimarães, anticandidato, lançado em 1973 
pelo então MDB – MDB Senador Jarbas Vasconcelos, 
MDB Senador Pedro Simon, MDB Senador Requião –, 
tendo como vice-anticandidato Barbosa Lima Sobrinho. 
Ulysses disse: “Vou percorrer o País como anticandi-
dato, para denunciar a ‘antieleição’, para denunciar o 
regime militar”. Ulysses Guimarães, este grande per-
dedor, este grande brasileiro.

Pois aqui estou, emulando o espírito daqueles 
grandes homens: Eu quero, Sr. Presidente, ser Presi-
dente da Casa da Federação.

Apresento-me para combater o bom combate. 
Quero que a sociedade brasileira observe que as coi-
sas podem ser diferentes, que o passado não precisa 

necessariamente voltar, que há modos novos e melho-
res de fazer política, que esta Casa não é um apêndice, 
um “puxadinho” do Poder Executivo, mas que estamos 
aqui, também, pelo voto direto que nos deram o bom 
povo de nossos Estados.

Chega do Senado-perdigueiro! Chega do Senado-
-sabujo! Somos Senadores da República, não leva-e-
-trazes do Poder Executivo!

Não podemos respeitar os demais poderes, o 
Executivo ou o Judiciário, se não nos respeitamos a 
nós próprios. 

Não ajudamos a boa governança constitucional 
se nós olvidamos de nossos deveres, do nosso papel, 
de nossas prerrogativas. Nossa omissão alimenta o 
agigantamento dos outros Poderes da República, o 
que a Constituição repele, Senador Suplicy.

É como derrotado que posso dizer francamente 
que a sociedade brasileira clama por mudança, por 
dignidade, por esperança, por novos costumes políti-
cos, por uma nova compreensão de nosso papel como 
Senadores da República. 

Anticandidato-me, Sr. Presidente, à Presidência 
desta Casa para combater o mau vezo do Poder Exe-
cutivo de despejar suas medidas provisórias, ainda que 
fora de situações de urgência e relevância, em continu-
ado desprestígio de nossas prerrogativas legislativas.

Lanço-me para fazer valer a Constituição e seu 
art. 48, inciso II, de acordo com o qual devemos velar 
pelas prerrogativas de nossa Casa legislativa. Almejo 
aplicar severamente o art. 48, inciso XI, do Regimento 
Interno do Senado, segundo o qual o Presidente tem 
o dever de impugnar proposições que lhe pareçam 
contrárias à Constituição, às leis e ao próprio Regi-
mento, o que foi feito apenas uma única vez desde a 
Constituição de 1988. 

Eu, Sr. Presidente, anunciado perdedor, compro-
meto-me, perante meus pares e perante todo o País, a 
impugnar esses exageros do Poder Executivo. Será que 
o anunciado vencedor pode fazer idêntica promessa?

Vou aplicar o mesmo rigor aos “contrabandos 
legislativos”, impedindo o oportunismo de alguns que 
acrescentam às famigeradas medidas provisórias 
emendas de interesses duvidosos, de interesses não 
republicanos, que nada têm a ver com o objeto original 
da medida que se supõe urgente. 

Prometo desconcentrar o meu poder como Pre-
sidente, distribuindo a relatoria dos projetos por sor-
teio. Como agirá o vencedor? Distribuirá apenas entre 
os seus?

Vou criar uma agenda pública e transparente, 
a ser informada a toda a sociedade brasileira, para 
apreciação dos vetos presidenciais, essas centenas 
de esqueletos que nós deixamos por aqui.
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Vou designar as Comissões e convocar as ses-
sões do Congresso Nacional que se façam necessá-
rias. Como farão os vencedores?

Vou além: toda agenda legislativa tem que ser de-
mocratizada. Comprometo-me a construir mecanismo 
pelo qual os cidadãos possam formular, diretamente, 
requerimentos de urgência para a votação de matérias, 
nas mesmas condições que a Constituição exige para 
a iniciativa popular de projeto de lei.

Farei ainda com que o Senado invista no desen-
volvimento de mecanismos seguros de petição digital, 
para facilitar a mobilização dos cidadãos em torno das 
iniciativas populares já previstas na Constituição.

Mobilizarei, Sr. Presidente, toda a Casa para 
promover a atualização dos textos dos Regimentos 
Internos do Senado e do Congresso Nacional, docu-
mentos originários – pasmem, cidadãos – de resolu-
ções da década de 70, aprovados durante o período 
escuro de nossa história, Sr. Presidente José Sarney, 
e anteriores à própria Constituição.

Aos servidores do Senado, faço o compromisso 
de dar o que eles, profissionais dedicados, mais que-
rem – organização, estruturação administrativa eficiente, 
Senador Ferraço, seriedade, probidade – e também o 
que espera a sociedade brasileira. Não serão tolera-
dos abusos de qualquer ordem: funcionários públicos, 
representantes do povo, estamos aqui para servir a 
sociedade e o Estado, e não para nos servirmos deles!

Como farão os vencedores? O que farão aqueles 
que já venceram antes e nada fizeram? Como esteve 
o Senado, quando ocupado pelos presumidos vence-
dores de hoje?

Posso ser um perdedor, mas para mim a lisura, 
a transparência, o comportamento austero são predi-
cados inegociáveis de um Presidente do Senado. Será 
que os vencedores poderão dizê-lo?

Os que hão de vencer dialogarão com a clas-
se média, com os trabalhadores, as organizações da 
sociedade civil, com a Câmara dos Deputados, com 
estudantes e donas de casa?

Os vencedores darão continuidade às reformas, 
como a do Código Penal, Senador Eunício, à Refor-
ma Administrativa, o Pacto Federativo? Ou preferirão 
deixar as coisas como estão?

A ética estará com os vencedores ou com os 
perdedores, Srs. Senadores? Quais de nós serão mais 
bem acolhidos? Queremos o melhor para nós ou o 
melhor para a Nação?

Existem voltas ainda hoje esperadas, como a de 
Dom Sebastião, que se perdeu nas batalhas africanas; 
a volta do Messias, esperado por judeus e cristãos; os 
desaparecidos na época do regime militar, Senador 

Aloysio, que hão de aparecer, ainda que para a digni-
dade de serem enterrados pelas suas famílias.

Mas existem voltas que criam receios: receios 
de continuísmo, receios de letargia, receios de erros 
ressurgentes.

Sou o anticandidato, aquele que perderá. Não 
sou especial. Não tenho qualidades que cada cidadão 
brasileiro, trabalhador e honesto, não tenha também. 
A ética que proclamo, Senador Collor, é aquela que 
quase todos os brasileiros se orgulham de cultivar. Eu 
não temo o próprio passado e, portanto, não tenho 
medo do meu futuro.

Falo pelos derrotados deste País, todos os que 
ainda não conseguiram seus direitos básicos: as mu-
lheres, Senadora Lídice da Mata; os índios, Senador 
Wellington Dias; as crianças, Senadora Ana Rita; os 
negros, Senador Paulo Paim; os assalariados, Sena-
dor Jayme Campos; os sem-casa, Senador Rodrigo 
Rollemberg; os sem-escola, amigo Cristovam Buarque.

Falo pelos sem-voto, aqueles que, embora titu-
lares da soberania – o cidadão –, vêem-se alijados da 
disputa pela Presidência desta Casa, porque o terre-
no da disputa se circunscreveu a partidos da maioria.

Esta não é mais a candidatura do Pedro Taques, 
e, sim, do PDT, do PSOL, do PSB, do DEM, do PSDB 
e de corajosos Senadores de outras legendas, que 
não se submeteram, porque, como diz o poeta cuia-
bano Manoel de Barros, “quem anda no trilho é trem 
de ferro; liberdade caça jeito”.

Esta candidatura é daqueles que nunca tiveram 
voz nesta Casa, é dos mais de 300 mil brasileiros que 
assinaram a petição eletrônica.

Sei que nossa derrota é certeira, transparente, 
inevitável, aritmética. Mas faço minha a fala do ines-
quecível Senador Darcy Ribeiro:

Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei 
alfabetizar as crianças brasileiras, não conse-
gui. Tentei salvar os índios, não consegui. Ten-
tei fazer uma universidade séria, e fracassei. 
Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autono-
mamente, e fracassei. Mas os fracassos são 
minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar 
de quem me venceu.

Nas andanças do tempo, vencedores podem ser 
efêmeros. Os derrotados de um dia vencem noutro. 
Maiorias se tornam minorias. Mas a dignidade, Srs. 
Senadores, jamais esmorece.

Nós, os que vamos perder, saudamos todos, com 
a dignidade intacta e o coração efusivo de esperança.

Eu peço o voto de cada Senador e peço silên-
cio aos senhores. Ouçam esse silêncio. Esse silêncio 
é o silêncio do covarde, é o silêncio daquele que tem 
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medo. Sintam esse silêncio. Esse é o silêncio de quem 
aceita, de quem não resiste. 

Expresso a V. Exª, Senador Renan Calheiros, os 
meus respeitos pessoais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Sarney, Sras Senado-
ras, Srs. Senadores, minhas senhoras e meus senho-
res, gostaria inicialmente de dizer da minha honra e 
satisfação de discutir e debater nesta ocasião temas e 
propostas vitais para o Senado da República, o Con-
gresso Nacional e o Brasil.

Faço questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, an-
tes, de ressaltar que, no exercício da função de Líder 
do PMDB, não postulei qualquer cargo na Mesa Dire-
tora que deverá ser formada para o biênio 2013/2014. 
Ao contrário, meu maior compromisso, Sr. Presiden-
te, Senador Aécio Neves, foi o de aglutinar e de unir 
a nossa Bancada.

Só agora, em respeito aos ritos e após a indica-
ção do meu nome pela Bancada do meu Partido, que 
foi ratificada ontem pela unanimidade dos presentes, 
19 Senadores, numa Bancada de 21 membros, posso 
de fato, agora, sim – ungido, escolhido, indicado pela 
Bancada –, apresentar, Sr. Presidente, um conjunto de 
quatro eixos propositivos que considero essenciais para 
fortalecer ainda mais o Senado e o Congresso Nacional.

É, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que passo 
a apresentar, neste momento, a V. Exªs.

O primeiro eixo é o aprofundamento e continui-
dade das reformas e modernização conduzidas pelo 
Presidente José Sarney, voltadas para a racionaliza-
ção administrativa do Senado e a busca crescente da 
eficiência com redução de custos.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gestão 
administrativa há de ser, sem dúvida alguma, pautada 
nos seguintes princípios: transparência ampla, com 
foco nas funções de controle e de prestação de contas; 
racionalidade administrativa, com vistas a aumentar a 
eficiência e reduzir a despesa pública do Senado Fe-
deral; extinção e fusão de órgãos, levando-se em conta 
a eliminação de redundâncias administrativas; merito-
cracia nas escolhas de titulares de cargos e funções 
da Casa; motivação, profissionalização e qualificação 
continuada dos servidores do Senado Federal, como 
pontos-chave da política de recursos humanos; plane-
jamento estratégico e governança, para que o Sena-
do Federal possa, cada vez mais, cumprir, como vem 
cumprindo, a sua missão constitucional.

De forma geral, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
são esses os valores que devem ser os paradigmas 

para a gestão administrativa do Senado, porque uma 
estrutura racional, ágil, com servidores qualificados e 
motivados, poupa-nos de quatro grandes males: a ine-
ficiência, o tédio, a inércia e a necessidade.

Nesses avanços, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, vamos criar, com o apoio da Mesa, a Secretaria 
da Transparência, sem custo adicional para o Senado. 
Esse – e queria destacar com a atenção de todos – 
é o segundo eixo que norteará a nossa atuação aqui 
nesta Casa.

Lembro, inclusive, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que a arrojada arquitetura de Niemeyer, presente nos 
três Palácios dos Três Poderes da República, é mar-
cada predominantemente pela transparência de seus 
vidros. Isso tem, Sr. Presidente, Srs. Senadores uma 
simbologia muito expressiva, que reúne a estética e 
ética em torno da transparência.

Pois bem, posso aqui adiantar que a Secreta-
ria de Transparência, com a decisão da Mesa, cole-
giada, coletiva... Senador Pedro Taques – V. Exª está 
chegando, e eu já estou aqui há 18 anos –, aqui, as 
decisões não são do Presidente; não é decisão pes-
soal, é decisão coletiva, colegiada; não é individual, é 
decisão do Senado Federal. Essa Secretaria cuidará 
das demandas da sociedade relativas à Lei de Acesso 
à Informação que foi aprovada por este Senado Fe-
deral, por este Congresso Nacional, atendendo a uma 
demanda do Brasil.

Esse órgão, Presidente José Sarney, terá com 
essa Secretaria, agora na era digital, papel equipa-
rado ao que teve a TV Senado, criada por V. Exª, na 
aproximação e relação amigável do Senado Federal 
com a cidadania.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terceiro eixo 
das nossas propostas diz respeito às prioridades legis-
lativas. Senador Cristovam Buarque, agora eu posso 
colocá-las. como candidato escolhido pela unanimidade 
dos companheiros do PMDB. Essas prioridades legis-
lativas, a bem da previsibilidade, é bom que a institui-
ção com elas sinalize quais os rumos que tomará nas 
suas deliberações. Isso ajuda, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a reduzir incertezas, aspecto fundamental 
para todos aqueles que tomam decisões.

Estou convencido – e o Senado tenho certeza de 
que também –, portanto, de que, na esfera legislativa, 
deveremos, como disse inicialmente, reafirmar o pa-
pel do Senado como Casa federativa por excelência, 
bem como direcionar nossos principais esforços para 
a modernização institucional do País.

Venho chamando essa pauta, Sr. Presidente – e 
o disse ontem na Bancada do PMDB –, de Brasil Mais 
Fácil. Estou chamando-a, Senador Requião, de Brasil 
Mais Fácil não pelo nome – o nome poderia ser, Pre-
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sidente Sarney e Senador Aécio Neves, qualquer um: 
Brasil Mais Ágil, Brasil Mais Fácil, Brasil Mais Eficiente. 
O nome não importa; o que importa é o compromisso 
e a convicção deste Senado Federal.

Assim, nesse contexto federativo, vamos avan-
çar em duas matérias de grande relevância tributária 
e financeira.

Precisamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
nós todos, iguais, pares, aprovar rapidamente a regula-
mentação da avaliação periódica do sistema tributário 
nacional, competência exclusiva do Senado Federal, 
que está garantida na nossa Constituição.

Essa proposta de regulamentação, que é da 
nossa autoria, ampliará, Sr. Presidente José Sarney 
e Srs. Senadores, o espaço político do Senado Fede-
ral, porque passaremos a acompanhar e fiscalizar a 
realidade tributária da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios. Esse será, Senador Pedro Taques, o princi-
pal instrumento da separação dos Poderes. Não é a 
palavra; é uma ação efetiva. Não é discurso; é algo 
concreto, cuja concretude o projeto lá atrás já indicou 
para a Comissão de Assuntos Econômicos e para a 
Comissão de Constituição e Justiça.

Isso é fundamental para que possamos aferir 
a experiência do sistema tributário, a justiça fiscal, o 
impacto da política tributária na redução das desigual-
dades regionais, a complexidade da legislação, as re-
lações entre a tributação e o crescimento econômico, 
dentre tantos outros aspectos, Senador Cícero Lucena.

Vamos ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
construir, com a decisão da Mesa, evidentemente – 
não é imposição do Presidente –, um banco de dados 
federativos, cuja proposta, também de nossa autoria, 
já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econô-
micos. Com esse banco de dados, Senador Delcídio 
do Amaral – V. Exª foi sempre um entusiasta por essa 
proposta de nossa autoria –, sem dúvida, vamos vo-
tar de maneira cada vez mais qualificada as propos-
tas referentes ao Fundo de Participação dos Estados, 
ao Fundo de Participação dos Municípios e a todas 
as questões relacionadas à dívida pública dos entes 
federados, apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
para citar alguns casos.

Há ainda o projeto da Nova Lei de Finanças Pú-
blicas, que foi objeto de importantes debates aqui, 
nesta Casa, tendo à frente o querido amigo e Senador 
Francisco Dornelles. A deliberação sobre a Nova Lei 
de Finanças Públicas implica, Srªs e Srs. Senadores, 
avançar no aprimoramento das normas sobre orçamen-
tos e planejamentos públicos, já que a lei que rege a 
matéria – pasmem! – é de 1964. Esse novo marco le-
gal das finanças públicas, justamente por melhorar os 
instrumentos orçamentários e de planejamento, trará 

maior credibilidade à execução das políticas públicas 
de Estado e mais qualidade para a despesa pública, 
importantes sinalizações para atrair mais investimen-
tos para o Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesse es-
forço por mais investimentos no Brasil, também é es-
sencial que tenhamos regras absolutamente claras e 
estáveis na política de ciência, tecnologia e inovação. 
Sobre o assunto, nós já contamos hoje no Senado com 
uma importante proposição legislativa, que é o projeto 
do Novo Código de Ciência e Tecnologia, de autoria do 
querido amigo e companheiro Senador Eduardo Braga. 
A partir dele, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos 
trabalhar, pela aprovação de um texto equilibrado e 
condizente com as demandas do Brasil no campo da 
inovação tecnológica. Esse marco regulatório da ino-
vação, Presidente Sarney, é indispensável para a su-
peração de gargalos na economia e para ganhos de 
competitividade na produção.

Srªs e Srs. Senadores, temos ainda de continu-
ar as reformas microeconômicas, a exemplo do que 
já fizemos aqui, no Senado Federal, em várias áreas, 
como a do aperfeiçoamento do sistema de crédito, a 
das desonerações tributárias e a do estímulo ao em-
preendedorismo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, inclusive, pude 
constatar que a pauta legislativa do Senado Federal 
traz um conjunto significativo de propostas na direção 
das reformas microeconômicas. E pude, apenas de on-
tem para hoje, olhar um pouco a relação de propostas 
microeconômicas que farão o Brasil andar com mais 
agilidade e com mais eficiência, mais facilmente, ob-
viamente depois da indicação dos meus companhei-
ros do PMDB para eu ser candidato à Presidência do 
Senado Federal.

Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, em síntese, 
integra a pauta legislativa em favor de um Brasil mais 
ágil, de um Brasil mais fácil para os cidadãos usuários 
de serviços públicos e para as organizações, sobretudo 
nas relações com o Estado. Insistirei nesse caminho, 
porque recentes pesquisas e sondagens indicam que 
ainda padecemos sob a cruz da burocracia excessi-
va. Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as 
legislações prolixas e os procedimentos cartoriais 
ainda fazem parte da paisagem institucional brasilei-
ra. Isso, evidentemente, eleva os custos, aumenta o 
tempo de produção e reduz, de maneira drástica, a 
competitividade, desestimulando os investimentos e 
o empreendedorismo.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Sena-
doras, se, no passado, nós fomos capazes de remo-
ver o entulho autoritário, vamos varrer, agora, com a 
participação da Mesa e de todos os companheiros da 
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Mesa, o entulho burocrático do Brasil. Matérias como 
o Código Comercial, que remonta aos tempos do Im-
pério, precisam ser atualizadas, precisam ser moderni-
zadas, apenas, Sr. Presidente, para citar um exemplo. 
Eu posso citar outro exemplo: a Lei de Arbitragem – V. 
Exª sabe muito bem disso –, que tem pouco mais de 
8 anos e já precisa ser atualizada no Brasil.

A economia mundial muda a cada dia, e, a cada 
dia, nós precisamos modernizar nossa legislação, atu-
alizar nossa legislação, para que este País possa ter 
mais competitividade e, definitivamente, assuma não 
apenas a condição de quarto País no mundo a receber 
investimentos, mas também o destino insubstituível 
daquele que quer investir na produção, na geração de 
renda e na geração de emprego.

Em suma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta 
agenda por um Brasil mais fácil e mais eficiente exige, 
justamente, que o Senado da República e o Congres-
so Nacional deem respostas nas mesmas velocidades 
das mudanças que ocorrem na sociedade e no mundo.

Essa modernização será liderada pelo Parlamen-
to, não por seu Presidente. Não será protagonismo do 
Presidente, não! Essa modernização será consequência 
e produto do protagonismo de todos nós, democratica-
mente, como fazemos todos os dias no Senado Federal.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Quero só lembrar a V. Exª de que dispõe de 
4 minutos ainda.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei, da melhor 
forma possível, utilizar esses 4 minutos, para que eu 
possa arrematar meu pronunciamento, minha inter-
venção.

No quarto eixo, Sr. Presidente, quero tratar, rapi-
damente, de um tópico de suma importância do pon-
to de vista institucional: o compromisso permanente 
do Parlamento com a democracia e com a liberdade 
de expressão. Nesse quesito, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, o Congresso Nacional será uma barreira 
contra todas as iniciativas que, sob qualquer pretexto, 
pretendam arranhar nosso modelo democrático de li-
berdade de expressão.

São essas, portanto, Srªs e Srs. Senadores, as 
propostas concretas que trago para um debate plural, 
democrático, equilibrado, cujo maior mérito será o de 
engrandecer e legitimar ainda mais o trabalho do pró-
ximo Presidente desta Casa.

Dito isso, Sr. Presidente – e já me encaminho 
para encerrar –, eu gostaria de agradecer a todos os 
Senadores e a todas as Senadoras que, com atenção 
e com paciência, estão me ouvindo.

Sr. Presidente, alguns, neste debate – isto é ab-
solutamente defensável, legítimo, natural –, falaram 
sobre ética. Sr. Presidente, seria até injusto com este 
Senado Federal, que aprovou celeremente – como 
nunca, tão rapidamente outra matéria tramitou aqui! – 
a Lei da Ficha Limpa, demonstrando sobejamente que 
esse é um compromisso de todos nós... Não vou citar 
todos que estiveram aqui, mas eu queria lembrar ao 
Senador Capiberibe, apenas ao Senador Capiberibe, 
que a ética não é o objetivo em si mesmo. O objetivo 
em si mesmo é o Brasil, é o interesse nacional. A éti-
ca, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é meio, não é fim! 
A ética é obrigação de todos nós, é responsabilidade 
de todos nós e é dever deste Senado Federal!

Dito isso, Sr. Presidente, eu queria aproveitar es-
tes poucos minutos para dizer à Casa que, interpretando 
uma proposta da Senadora Vanessa Grazziotin, nós 
vamos criar aqui, sem agregar custo algum ao Senado 
Federal, a exemplo do que já existe na Câmara, com a 
participação democrática da Mesa e dos nossos Pares, 
a Procuradoria da Mulher, para que, do ponto de vis-
ta do Poder Legislativo, o Senado definitivamente se 
equipare à condição da Câmara dos Deputados com 
relação a essa Procuradoria.

Dito isso também, Sr. Presidente, com muita hu-
mildade, peço à nossa Casa, à Casa de iguais, o apoio 
e o voto de V. Exªs, consciente de que a escolha de 
cada uma das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores 
é, acima de qualquer coisa, para além de tudo que se 
disse e que se ouviu aqui, uma demonstração de pres-
tígio, de homenagem e de celebração à democracia.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP. Com revisão do Presidente.) – Para cumprir o 
ritual dos nossos trabalhos, cabe-me dizer algumas 
palavras finais nesta gestão em que tive a honra de 
ser Presidente do Senado Federal. Peço a compre-
ensão dos meus Colegas, Senadoras e Senadores, 
porque não terei tempo de ser muito breve. Todos hão 
de compreender a minha emoção. 

Pela última e oitava vez, cumpro a obrigação de 
encerrar os trabalhos de uma sessão legislativa, a 2ª 
Sessão da 54ª Legislatura. Este foi um tempo de tra-
balho, e todos podem acreditar que me dediquei com 
a maior responsabilidade à difícil tarefa de fazer fun-
cionar a agenda legislativa e a parte administrativa, 
complexa e ampla, com vários e variados setores de 
apoio logístico e relações com a nossa comunidade. 

Todo este trabalho foi fruto de uma ação conjun-
ta da Mesa e das Lideranças da Casa, uma vez que 
sempre tive o modo de agir baseado em decisões co-
legiadas, com permanente consulta aos Líderes em 
momentos mais sensíveis, e ao Plenário, de modo 
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que se tornou uma rotina só votarmos assuntos con-
troversos depois de colocar a Senadoras e Senadores 
a minha costumeira condição: “Se não houver objeção 
do Plenário.” Quantas vezes repeti isso aqui? E os se-
nhores são testemunhas.

O Congresso Nacional acompanha as vicissi-
tudes da sociedade brasileira. Assim, começamos 
um trabalho de reforma dos códigos legislativos mais 
importantes. Agilizamos o trabalho que era feito em 
passos tão lentos que no dia seguinte já começava a 
necessidade de sua atualização. 

Cito como exemplo a evitar o que aconteceu com 
a reforma do Código Civil, que foi iniciada em 1969, 
numa comissão presidida pelo Professor Miguel Rea-
le, e tramitou no Congresso Nacional durante 26 anos, 
até o novo Código ser sancionado em 10 de janeiro 
de 2002. Nós buscamos uma solução mais ágil que 
ao mesmo tempo não restringe em nada o debate le-
gislativo nem a participação da sociedade. Dessa ma-
neira, encaminhamos o Código de Processo Penal, o 
Código de Processo Civil, o Código Eleitoral, o Códi-
go de Defesa do Consumidor, o Código Pena e a Lei 
de Execução Penal. Tenho de relacionar todos esses 
assuntos porque eles foram frutos do nosso trabalho 
e, muitas vezes, quando se julga rapidamente, não se 
desce, não se aprofunda no que representa o volume 
das coisas que nós tivemos de enfrentar.

Em 2012, realizamos 126 sessões deliberativas, 
de um total de 239. Decidimos 2.449 matérias.

Entre as matérias aprovadas, destacamos: os 
projetos sobre acessibilidade; de proteção às mulhe-
res; de interdição de estabelecimentos envolvidos com 
a falsificação de produtos; do Direito do Consumidor 
na internet; vários projetos na área da saúde, inclusi-
ve a tipificação como crime da exigência do cheque 
caução; a criação do sistema de informações e mo-
nitoramento de desastres; o Sistema Nacional de In-
formações de Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas; o Funpresp, que é o fundo de previdência; o 
estabelecimento de proventos integrais para o servidor 
público aposentado por invalidez permanente; o Fun-
deb, tão importante, hoje, para a educação brasileira; 
a Emenda Constitucional do Comércio Eletrônico; o 
avanço no combate à lavagem de dinheiro; medidas 
de desindexação da economia; a Política Nacional de 
Irrigação; o que submete as agências reguladoras à 
auditoria operacional pelo Tribunal de Contas; e o que 
dispõe sobre a extinção das concessões de serviço 
público de energia elétrica.

Promulgamos a Emenda Constitucional nº 70, 
que estabelece critérios para o cálculo e a correção 
de proventos da aposentadoria por invalidez dos ser-
vidores públicos; e a Emenda 71, também de extrema 

importância para o Brasil, que cria o Sistema Nacio-
nal de Cultura.

Embora com a realização de eleições e intenso 
trabalho político, foi um ano em que esta Casa conse-
guiu realizar tantas coisas! Também tivemos um diutur-
no trabalho das comissões, do Plenário, dos gabinetes, 
que é muitas vezes ignorado. 

Nossa Casa é também pioneira, para a tranquili-
dade de todas as Senadoras e de todos os Senadores, 
em transparência. Desde que assumi a Presidência 
da Mesa pela primeira vez, em 1995, foram inúmeras 
as providências tomadas para que o cidadão possa 
acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho. Acabamos 
de mostrar, na exposição Modernidade no Senado e 
na publicação do mesmo nome, uma síntese do que 
foi realizado.

Vamos tentar fazer uma breve relação do que 
foi feito. 

No Sistema de Comunicação Social: o Jornal do 
Senado; a TV Senado, que hoje transmite em 11 ca-
pitais para mais de 20 milhões de parabólicas; a Rá-
dio Senado funciona em 7 cidades, seu conteúdo é 
repetido em cerca de 2 mil rádios em todo o Brasil; a 
Agência Senado divulgou mais de 77 mil fotografias, 
tem 48 mil seguidores no Twitter, e o seu portal de no-
tícia recebeu – vejam, Srs. Senadores – 5 milhões e 
900 mil visitas; o Alô Senado – que tem essa palavra 
que pode ser popular, significa aquele instrumento 
no qual todo o povo brasileiro expõe ao Senado as 
suas manifestações sobre a legislação e sobre a par-
te administrativa – o Alô Senado transmitiu mais de 2 
milhões de manifestações a órgãos administrativos e 
Senadores. —vejam que estamos lidando com núme-
ros extraordinários, que muitas vezes passam desper-
cebidos de todos nós. Nosso acervo áudio visual tem 
46 mil horas gravadas, sendo 1.500 horas de sessões 
do Plenário e 2.600 de comissões em formato digital, 
, à disposição da História, fonte primária do estudo. 
No futuro, não será mais a História escrita através de 
citações de uns dos outros, mas, na realidade, a fonte 
primária e definitiva que foi feita e implantada. Nosso 
Clipping tem cerca de 400 mil notícias. Somos pioneiros 
nas redes sociais. Ao todo, o Portal do Senado recebe, 
em média, 2 milhões de acessos mensais. Isso mos-
tra a nossa interação com a população, de como nós 
estamos presentes num volume que acabo de citar, e 
ressalto isso para que os Senadores tenham e saiam 
convictos de que aqui não é uma Casa vazia e que 
não tem interação com a sociedade. Pelo contrário, o 
Senado hoje está inserido, mais do que todas as re-
partições públicas, dentro da sociedade brasileira. Nós 
estamos falando de milhões de pessoas. 
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Na área legislativa, com a pauta diária do Sena-
do, a Ordem do Dia, planejada com 15 dias de ante-
cedência – e lembro o Senador Pedro Simon, que aqui 
lutava para que isso fosse feito; todas as sugestões 
que recebi de Senadores desta Casa foram por mim 
acatadas e foram por mim implantadas —, é distribuída 
hoje em tempo real. Os Diários do Senado e do Con-
gresso são acessíveis diariamente na Internet. Quan-
do assumi a Presidência pela primeira vez, a Ata da 
nossa Casa estava seis meses atrasada; assim como 
a publicação dos atos do Senado Federal. A transpa-
rência orçamentária a serviço do cidadão, com o pro-
grama – um instrumento que demos, à disposição do 
povo brasileiro – que é o Siga Brasil, que levou 3 anos 
de trabalho para que fosse implantado e torna possível 
acompanharmos as contas nacionais desde o princí-
pio da votação até a aplicação final dos recursos. O 
Siga Brasil hoje é um instrumento não só nosso, não 
só, também, das pessoas que se interessam por esse 
assunto, mas do próprio Governo, do Poder Executivo 
e do Poder Judiciário, que, muitas vezes, dele se valem 
para acompanhar as contas públicas neste País. Nele 
temos mais, de 100 mil acessos mensais. Implantamos 
instrumentos modernos de comparação de projetos. 
Isso significa uma coisa extraordinária, porque aquele 
que lê tem oportunidade de compreender imediata-
mente o que nós estamos fazendo. 

A explicação da ementa, muitas vezes quando 
nós recebíamos aqui medidas provisórias que na pá-
gina dizia “Revoga o artigo tal do parágrafo tal da lei nº 
tal”. Hoje, nós explicamos para todo o povo brasileiro o 
que significa, detalhadamente, essa ementa e a clas-
sificação que nós fizemos por assunto, que facilitam 
a compreensão das proposições. As notas taquigráfi-
cas são agora disponíveis em tempo real – o Senador 
termina o seu discurso e, imediatamente, pode tê-lo 
à disposição. O uso da assinatura digital, que permite 
a circulação de documentos entre Senado, Câmara e 
Tribunal de Contas da União. A Ouvidoria recebe as 
dúvidas e queixas dos cidadãos. Passamos a oferecer 
informações acessíveis e rápidas na página de con-
solidação das leis temáticas. O Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Consultoria produz documentos sobre 
os grandes temas nacionais para subsidiar as nossas 
discussões.

Criamos o e-Cidadania, que é um espaço tam-
bém para a participação política do cidadão, onde ele 
pode propor legislação – já existe isso aqui dentro —, 
onde ele pode fiscalizar o Orçamento, onde ele pode 
vigiar a administração do Senado e se manifestar so-
bre ideias e projetos em tramitação, propor emendas, 
sugerir audiências. Neste espaço, estamos lançando 
hoje, antes de deixar a Presidência, o Orçamento Fácil, 

também destinado a explicar, de forma simples e clara, 
por meio de animação, a elaboração e a execução do 
Orçamento da União.

Isso que se cita rapidamente constitui um trabalho 
fantástico, que se deve agradecer à equipe do Senado 
e também à Mesa da Casa, à direção da Casa, que 
tive que acompanhar um a um quantas vezes, quantos 
dias, durante esses anos, na minha idade. Todos me 
encontravam aqui desde a manhã até muitas horas da 
noite, dedicado a esse trabalho, silenciosamente, sem 
nenhuma arrogância, sem nenhuma visibilidade maior, 
como sempre fiz de agir discretamente.

As páginas dos dados abertos e questões de 
ordem estão no Portal da Transparência, oferecem 
informações sobre o processo legislativo. O Conselho 
de Comunicação Social, que estava desativado, foi 
reinstalado. Passamos a fazer a extração automática 
dos dados para o relatório anual da Presidência e a 
resenha mensal dos nossos trabalhos. Eu posso não 
estar dizendo novidade para nenhum Senador, mas 
temos alguns serviços nossos que precisam ser visi-
tados pelos nossos colegas para que vejam o que se 
está fazendo, o que é o Senado, qual o esforço que 
esta Casa tem feito.

Por exemplo, quero dar um único portal, o Lex-
-ML, que é aquele que tem toda a legislação brasileira 
arquivada, da qual já catalogamos – sabem quantos? 
– três milhões e seiscentos mil documentos. Quem 
consultar o nosso portal encontrará lá. 

Isso é trabalho só para consultar? Não. Isso foi 
trabalho de dedicação de anos, de horas, de vigilância, 
de acompanhamento e de promoção.

Desenvolvemos, também, para as novas voca-
ções, o Senado Jovem. Nas escolas públicas do Brasil 
inteiro, nós fazemos concursos de redação, com mais 
de 19 mil escolas participando. E os jovens vencedo-
res vieram para cá, funcionaram como Senadores e 
apresentaram seis propostas de lei, que estão trami-
tando, apresentadas pelos Jovens Senadores, futuros 
Senadores da República!

Na área administrativa, destacamos o Conselho 
Editorial. Pode não parecer importante. Hoje, eu vi um 
determinado jornal dizendo que o Conselho Editorial, 
se fôssemos consultar, tinha apenas a biografia dos 
Senadores. Não! O Conselho Editorial é uma das coisas 
mais importantes e definitivas de contribuição do Sena-
do à cultura, à história brasileira e ao povo brasileiro. A 
coleção Brasiliana, de trezentos e poucos exemplares, 
é hoje uma raridade bibliográfica. Com o volume que 
representa e assuntos que hoje não são editados, mas 
que estão ali, a nossa coleção, do Senado já é hoje 
uma raridade bibliográfica. Nós temos publicadas aqui 
coisas da maior importância, e vou citar apenas duas. 
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O Código Filipino, em quatro volumes – isso não existia 
mais; foram as leis que vigoravam no Brasil, durante a 
colônia inteira, no entanto, nós o publicamos. As me-
mórias do Barão do Rio Branco sobre as Questões de 
Limites com a Guiana Francesa, sobre a incorporação 
do território contestado, tão importante. Só existiam 
em francês, porque ele escreveu essas memórias em 
francês. Nós mandamos traduzir; mandamos publicar, 
com os mapas que ele apresentou em Genebra para 
defender e ampliar o território nacional.

Preciso fazer este relato, tenham paciência, Srs. 
Senadores. Nós apresentamos também, a capacitação 
feita por nosso Instituto Legislativo Brasileiro, também 
criado por nós para fazer a reciclagem dos funcionários 
– ao mesmo tempo, hoje, o nosso Instituto Legislativo 
Brasileiro atende a todos os outros Poderes, atende 
até a parte internacional, muitos estudantes da Améri-
ca Latina e muitos estudantes da África aqui vêm para 
o ILB. Sabem quantos alunos tivemos no Instituto em 
2012? Cinquenta e cinco mil alunos passaram pelos 
diversos cursos que foram feitos. São números que 
temos de expor. 

O Fórum Senado também é outra providência 
que passou e na qual procurávamos discutir, analisar, 
os assuntos do futuro. Quando fui Presidente, no fim 
do século passado, publiquei aqui O Livro da Profecia, 
um livro que hoje também é raridade, dizendo o que 
seria a visão do século futuro. Depois, agora, nós fo-
mos analisar os 12 anos que já existiram de vivência 
neste século. Fizemos seminários, fizemos um fórum, 
convocamos gente do exterior, grandes professores, 
grandes autoridades. E hoje isso está à disposição, os 
senhores todos receberam em vídeo, são seminários 
importantíssimos. 

Como o Fórum do Senado, o Relatório Adminis-
trativo – quanto não representa isso de trabalho! —, 
tem todas essas coisas, detalhadamente, que foram 
feitas aqui dentro do Senado. 

Este aqui, o Guia de Fontes, que também nós 
promovemos com muita dedicação, era para que todos 
que quisessem estudar, inclusive os Srs. Senadores, 
historiadores, a cultura nacional, onde estão todos os 
livros que fazem referência ao Senado. Quanto tempo 
levou? Dois anos. E não acabou, porque vai continuar 
a cada dia que tivermos uma fonte, e os Srs. Senado-
res, lendo um livro, podem mandar arquivar a relação 
de onde vai essa citação. 

Nós temos aqui, para mostrar, só o Relatório da 
Presidência deste ano, com todas as matérias que 
foram votadas, detalhadas e colocadas à disposição.

A Biblioteca Luiz Viana Filho – que tornou dis-
ponível seu importante acervo de Obras Raras – fez 
mais de 110 mil atendimentos diretos e teve cerca de 

2 milhões e 800 mil visualizações e mais de 1 milhão 
de downloads na Biblioteca Digital; o Portal da Trans-
parência, que divulga todos os atos administrativos e 
orçamentários, com 60 mil acessos mensais; os pro-
gramas Agenda Estratégica da Administração e Siste-
ma de Governança Corporativa e Gestão Estratégica, 
Gestão por Competências, Lotação Ideal e de Desen-
volvimento Gerencial, que modernizaram a adminis-
tração do Senado; o Sistema Eletrônico de Compras 
e Contratações, o conhecido pregão eletrônico, que 
tornou mais seguro e simples as licitações; a elimina-
ção da duplicidade de administração de Prodasen e 
Gráfica; o Programa de Simplificação e Desburocra-
tização Administrativa; o Plano de Racionalização de 
Contratos de Prestação de Serviços, onde acabamos 
com os contratos temporários; e o Serviço de Informa-
ção ao Cidadão – SIC —, que atende às demandas da 
Lei de Acesso às Informações, 91% das quais já estão 
disponíveis no Portal de Transparência.

Então, é esse o trabalho que temos de mostrar, 
e vou tentar apressar.

Quero também fazer o registro de que, para al-
cançarmos essas metas, ressalto a contribuição do 1ª 
Secretário do Senado, Senador Cícero Lucena, res-
ponsável pela área administrativa e que, com grande 
bagagem de conhecimento da administração, muito 
ajudou a conduzirmos esse processo. 

Srªs e Srs. Senadores, 
Estamos chegando, este ano, aos 25 anos da 

Constituição de 88, convocada por mim, quando tive 
a oportunidade de presidir a transição democrática. É 
o mais longo período democrático da nossa Repúbli-
ca passado sem intervenções militares, sem estados 
de exceção.

Para alcançarmos a plenitude democrática, acre-
dito que devemos marchar para o sistema de governo 
parlamentarista, que prevalece nas mais importantes 
democracias. Eu tenho que afirmar algumas ideias. 
São sonhos que continuam abertos ao debate nacional. 

O Parlamento sofre hoje em todo o mundo. Não 
são um fato do Brasil as críticas da mídia e a incompre-
ensão da sociedade. Isso acontece pelo descompasso 
entre o tempo legislativo e a velocidade da comunica-
ção em tempo real, onde parece que as leis podem ser 
feitas sem a complexa análise de que elas necessitam, 
de examinar as suas repercussões e alternativas, ouvir 
especialistas e a sociedade, firmar consensos e maio-
rias. Contrastam com o tempo do Legislativo o tempo 
do Judiciário e o tempo do Executivo, que podem de-
cidir por um ato solitário e monocrático.

Muitas vezes, no sistema presidencialista, dois 
Poderes entram em choque. Exemplo disso é o que 
aconteceu com o chamado abismo fiscal, nos Estados 
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Unidos da América. O risco de uma crise que abalaria 
o mundo ainda não foi de todo debelado, numa de-
monstração das limitações do presidencialismo e de 
que, mesmo nas democracias mais avançadas e no 
maior país do mundo, não se está imune às paixões 
e mazelas da política.

Temos ainda sem solução o problema das medi-
das provisórias, que há muito tempo proponho resol-
ver com a devolução ao Executivo de atribuições ad-
ministrativas e, em contrapartida, a limitação severa a 
matérias financeiras e tributárias, segurança nacional 
e calamidade pública, restringindo verdadeiramente a 
situações excepcionais a possibilidade de o Executivo 
emitir medidas de relevância e urgência.

Meus caros colegas e minhas caras colegas, 
Desde 1955, por 58 anos, eu exerço mandatos 

legislativos. Corria então a 40a Legislatura; hoje nós 
estamos na 54a. Sou o Senador que por mais tempo 
serviu ao Senado da República e, em termos de man-
datos eletivos, sou o mais longevo da nossa História 
Republicana. Sempre fiz questão de não ficar parado 
olhando para o passado; ao contrário, pautei minhas 
gestões por estar voltado para o futuro e a moderni-
dade, e para aprofundar a democracia no exercício 
da cidadania, dos direitos civis e dos direitos sociais. 
Dediquei toda a minha vida à política, ao serviço do 
meu País. Minha reflexão final é que essa paixão do 
bem comum e da política é maior do que a paixão da 
vida. (Palmas.)

Faz parte da minha conduta não apenas pregar a 
democracia, mas praticá-la. Como democrata, sempre 
a todos ouvi, procurei compreender a posição dos ad-
versários, respeitar opiniões divergentes, até mesmo 
suportar injustiças e as inverdades mais caluniosas. 
Soube que todos temos uma contribuição a dar, busquei 
incansavelmente o diálogo e a conciliação, harmoni-
zar conflitos. Trato a todos com o mesmo respeito e a 
mesma atenção, subalternos, iguais a superiores. Os 
que comigo trabalham são testemunhas desta minha 
conduta. Assim, a democracia é, para mim, um modo 
de vida, não é uma pregação.

Quando assumi meu primeiro mandato, em 1971, 
juntei-me a Franco Montoro, a Carvalho Pinto, para fun-
dar o Instituto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do 
Congresso, que presidi durante 12 anos nesta Casa, 
e teve importante papel para trazer ao Parlamento a 
contribuição de estudos formulados por técnicos e 
grandes pensadores brasileiros sobre os principais 
problemas do nosso País; e foi sucedida, essa inicia-
tiva, pela criação de consultores do Senado, que, hoje, 
são tão importantes para os nossos trabalhos. Como 
intelectual, sempre me preocupou a melhoria da qua-
lidade dos nossos trabalhos e a visão humanística. 

Por essa época, no mesmo sentido de aprimora-
mento institucional, com Ney Braga e Carvalho Pinto, 
participei da comissão sobre a implantação do Centro 
de Processamento de Dados do Senado Federal, pro-
posta por mim. Do trabalho dessa comissão, nasceu a 
Secretaria de Informação, criada por Petrônio Portella 
em seu primeiro mandado como Presidente da Casa.

Muitos anos depois, já tendo passado pela Presi-
dência da República e cumprido a difícil tarefa de pre-
sidir e assegurar a transição democrática – que não foi 
um jogo de palavras, mas um exercício de paciência, 
perseverança, conciliação e, sobretudo, a incorporação 
dos seus principais valores como práxis pessoal do 
governo e da sociedade —, eu fui eleito, por generosi-
dade desta Casa, para Presidente do Senado Federal. 
Por um conjunto de circunstâncias, nos encontrávamos 
então numa situação de dificuldades gerenciais que 
impactavam a própria atividade legislativa.

Ao corrigir os problemas dos meios clássicos de 
divulgação de nossas atividades, tarefa essencial para 
a publicidade, que é um postulado que vem da Consti-
tuição de 1824 – no art. 70, ela já previa isso —, sen-
timos a necessidade de modernizar o nosso contato 
com a sociedade. Então foi que criamos a TV Senado, 
a transmissão pioneira do trabalho parlamentar.

As minhas ações como Presidente da Comissão 
Diretora do Senado Federal buscaram a excelência do 
seu funcionamento.

Renovo, nesta despedida, minha crença na de-
mocracia. Repito o eterno achado de Churchill: “A de-
mocracia é a pior forma de governo, com exceção de 
todas as outras que foram tentadas.” Ela é o melhor 
dos regimes para todos aqueles que acreditam na 
liberdade, na igualdade, na fraternidade, que acredi-
tam no direito à busca da felicidade, palavras imortais 
que ressoam através do tempo. Aqui todos podem 
discordar e conciliar. Foi com esta que construímos 
as instituições brasileiras, com a conciliação. E não é 
por outro motivo que Tancredo sempre me dizia que 
a maior figura que ele admirava da história brasileira 
era o Marquês do Paraná, Honório Hermeto Carneiro 
Leão, que foi o presidente do Gabinete da Conciliação. 
Foi com ela que construímos as instituições brasileiras 
e com ela podemos almejar aquilo que é o sonho de 
todo bom político: transformar a sociedade e conse-
guir justiça social.

Entrego o Senado, depois de encontrá-lo no sé-
culo XIX com as atas escritas à mão, totalmente in-
formatizado – quando aqui cheguei, apenas existia, 
e se chama até hoje, a Chapelaria, um lugar onde se 
colocava o chapéu, porque naquele tempo também se 
usava chapéu. Entrego o Senado, portanto, vindo do 
tempo das atas escritas à mão, totalmente informatiza-
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do. Não existe papel sobre as mesas. Tudo é feito hoje 
através da informatização que foi colocada no Senado. 
Todas essas providências que estamos considerando 
aqui na votação da reforma administrativa, 80% delas 
já estão implantadas aqui na Casa. 

Nossa Casa é a mais visível e a mais importante 
de nossas Casas legislativas. Quando assumimos, o 
Senado era quase uma Casa que não tinha visibilida-
de dentro do País; hoje, é a Casa da maior visibilidade 
legislativa do País, é a Casa que todos buscam para 
resolver os problemas institucionais. Aqui se pode in-
fluenciar, aqui se pode participar, aqui se pode fazer 
com que o povo realmente tenha voz, e o povo brasi-
leiro assim considera hoje o Senado. 

Foi restabelecida aquela posição que o Senado 
do Império tinha, que o Senado da República teve e 
que nós continuamos, de ser o grande instrumento 
da unidade nacional, que nós temos a obrigação de 
manter. Afonso Celso escreveu, no seu livro chamado 
Oito anos de Parlamento – esse livro tem mais de um 
século —, que os parlamentos não podiam fugir às crí-
ticas, às injustiças, incompreensões, lutas internas e 
também, às vezes, até a traições, como as de grupos 
que viviam à custa da honra da Instituição e daqueles 
que viviam à custa da honra dos seus colegas.

Acredito que, com o avanço da informática, nos 
encontraremos, dentro de alguns anos, às portas da 
democracia direta. 

A sociedade de informação exige uma nova forma 
de governança. A verdadeira ética não é parecer, e, 
sim, ser. É um estado de conduta, é uma visão cristã 
do agir correto e ter a paz interior. 

Esta, sendo a Casa da Federação e dos Estados, 
é a Casa da unidade nacional. O Senado foi, confor-
me o consenso dos nossos historiadores, a instituição 
decisiva, com o Conselho de Estado e o Poder Mode-
rador, na unidade do nosso País, que não se dividiu 
graças à ação desta Casa.

Preocupado com o debilitamento da Federação, 
criei uma comissão de pensadores dessa matéria para 
subsidiar a nossa tarefa. 

A União, devemos confessar, está cada vez maior, 
verdadeiro Estado unitário com uma poderosa força de 
atração, incorporando sempre mais poderes e centra-
lizando, progressivamente, mais decisões. Esse é um 
processo que vem de longe e se torna assustador, so-
bretudo porque acompanhado de uma dinâmica que 
vai aumentando continuamente as desigualdades re-
gionais. Determinadas áreas são detentoras de poder 
econômico, financeiro, político, cultural, educacional, 
científico, técnico e de comunicação, num perigoso 
monopólio das decisões nacionais.

Isso, em termos de futuro, nos assusta. Pode 
ser um gérmen de secessão que nossa geração, que 
recebeu um País íntegro, não pode legar às gerações 
que virão, – e nossa Casa é a guardiã dessa instituição 
da unidade nacional e da Federação.

Estão aí sem solução visível a reforma tributária 
– de que nos falou o nosso Senador Dornelles – os 
royalties, o Fundo de Participação dos Estados e o 
Fundo de Participação dos Municípios, para citar exem-
plos. Cada vez mais, aumentam – lamentavelmente, 
nós proclamamos – a discriminação e os preconceitos 
contra os brasileiros de regiões mais pobres. 

O esgarçamento da Federação é um dos desafios 
que deve ser a preocupação diária não só nossa, de 
Senadoras e Senadores do momento, mas de todos 
aqueles que ocuparem esta função nesta Casa, que 
é guardiã da unidade nacional.

Quero agradecer a todas as Senadoras e a todos 
os Senadores, especialmente a meus companheiros 
de Mesa, à Senadora Marta Suplicy e ao Senador 
Anibal Diniz, que exerceram a 1ª Vice-Presidência; 
às Senadoras Maria do Carmo e Vanessa Grazziotin; 
aos Senadores Waldemir Moka, Cícero Lucena, João 
Ribeiro, João Vicente Claudino, Ciro Nogueira, Casildo 
Maldaner, João Durval, Gilvam Borges e Wilson San-
tiago. Citando a Diretora-Geral, Doris Marize Romariz 
Peixoto, a Secretária-Geral da Mesa, Claudia Lyra 
Nascimento, e o Secretário de Comunicação Social, 
Fernando César Mesquita, estendo a minha gratidão 
a todo o corpo de funcionários do Senado Federal, 
que, com seu esforço e sua alta qualificação, tornou 
possíveis os avanços desta Casa.

Esta Casa é composta de gente tão generosa! 
E, com a emoção que estou aqui – eu, que sou um 
homem que procuro resistir à emoção —, já cheguei 
emocionado porque todos os diretores da Casa e os 
funcionários me receberam e me acompanharam até 
o plenário desta Casa.

Eu também quero ressaltar o meu agradecimento 
à imprensa. Ela faz parte dos nossos trabalhos. Tenho 
o maior respeito, até mesmo porque sou jornalista 
profissional e comecei como repórter de setor policial 
numa delegacia do Maranhão. A liberdade de impren-
sa, nós devemos ter a maior compreensão em rela-
ção a ela, porque ela faz a democracia. Quando saí 
da Presidência – eu, que tenho sido alvo tantas vezes 
até do que o Obama agora disse no discurso dele, de 
uma palavra, xingamento —, eu disse que na impren-
sa a gente deve compreender que até “o tempo,.com 
a prática de sua liberdade, corrige os seus excessos”. 

Por último, eu quero agradecer a todos os meus 
colegas Senadores e Senadoras. Sempre procurei 
tratá-los com companheirismo, humildade e respeito. 
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Não me passa na consciência que, em algum mo-
mento, eu não tenha procurado honrar sua confiança. 
E, em vez de pedir desculpas pelas minhas faltas ou 
por qualquer falta que eu tenha tido, eu quero repetir 
aquilo que Lincoln disse uma vez: “Eu nunca cravei, 
por meu desejo, espinho algum no peito de ninguém.” 

Muito obrigado. Minha gratidão a todos. Tenho a 
visão histórica do que significou o Senado para o Bra-
sil e quanto ele significará na perpetuidade de nosso 
País, que aqui começou como País independente, uma 
construção do poder civil, que tem, como expressão 
da democracia, seu coração no Parlamento. 

Renovo minha fé no Brasil, hoje parte das de-
cisões mundiais, amanhã líder entre as nações da 
humanidade. 

Com essa visão, eu tenho saudades do futuro.
Minha palavra final, portanto, é de gratidão às 

Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores, a meus colegas 
e a minhas amigas, a quem desejo a maior felicidade 
e um grande êxito pessoal.

Muito obrigado. (Palmas.)
Peço desculpas pelo exagero do tempo que con-

sumi de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vamos agora passar à eleição e posse do Pre-
sidente do Senado.

Tendo em vista haver mais de um candidato ao 
cargo de Presidente do Senado, a eleição será reali-
zada por meio de cédula única contendo o nome dos 
candidatos por ordem alfabética, se não houver ob-
jeção. Assim, teremos na cédula o primeiro nome do 
Senador Pedro Taques e, em segundo lugar, o nome 
do Senador Renan Calheiros.

A Presidência pede à Secretaria-Geral da Mesa 
que, dessa forma, confeccione as cédulas. A Presidên-
cia esclarece ao Senado que as regras serão adotadas 
na presente reunião.

A cédula única contém o nome dos candidatos, 
conforme anteriormente eu anunciei, tendo espaço 
para apor a escolha do votante, que deverá ser assi-
nalada com um X.

As cédulas e os envelopes serão rubricados pre-
viamente por esta Presidência e pelo Sr. 1º Secretário.

Ao ser chamado o Senador, ou a Senadora, virá 
à Mesa para receber a cédula e o envelope. Em segui-
da, dirigir-se-á à cabine para votar. No ato de assinalar 
o voto, os Senadores devem utilizar a caneta esfero-
gráfica que está à disposição na cabine, que é azul.

Os votos serão apurados pelo Sr. Secretário e por 
escrutinadores designados pelos partidos. Os envelo-
pes retirados da urna serão contados e confrontados 
com o número de votantes. 

Se houver qualquer tipo de marca na cédula que 
identifique o voto, este será anulado. 

Imediatamente após a proclamação do resultado, 
as cédulas e os envelopes serão destruídos.

Solicito aos Líderes que, de já, indiquem os es-
crutinadores, em nome dos seus partidos.

As Srªs e os Srs. Senadores já vão ser chamados 
de acordo com a lista oficial de presença para votar.

(Procede-se à chamada.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 

– Representantes da Bahia: Senadores João Durval, 
Lídice da Mata e Walter Pinheiro. (Pausa.)

Representantes do Estado do Rio de Janeiro: 
Senadores Francisco Dornelles, Lindbergh Farias e 
Eduardo Lopes. (Pausa.)

Pelo Estado do Maranhão: Senadores Epitácio 
Cafeteira, Lobão Filho e João Alberto Souza. (Pausa.)

Senadores pelo Pará: Mário Couto, Flexa Ribeiro 
e Jader Barbalho. (Pausa.)

Senadores por Pernambuco: Jarbas Vasconce-
los, Armando Monteiro e Humberto Costa. (Pausa.)

Representantes pelo Estado de São Paulo: Se-
nadores Eduardo Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira e 
Antonio Carlos Rodrigues. (Pausa.)

Representantes por Minas Gerais: Senadores 
Clésio Andrade, Aécio Neves e Zeze Perrella. (Pausa.)

Representantes pelo Estado de Goiás: Senadores 
Cyro Miranda, Wilder Morais e Lúcia Vânia. (Pausa.)

Mato Grosso do Sul: Senadores Jayme Campos, 
Blairo Maggi e Pedro Taques. (Pausa.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 
Secretário, corrigindo, é Mato Grosso.

O SR CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Mato Grosso.

Rio Grande do Sul: Senadores Pedro Simon, Ana 
Amélia e Paulo Paim. (Pausa.)

Ceará: Senadores Inácio Arruda, Eunício Oliveira 
e José Pimentel. (Pausa.)

Paraíba: Senadores Cícero Lucena, Vital do Rêgo 
e Cássio Cunha Lima. (Pausa.)

Espírito Santo: Senadora Ana Rita, Senador Mag-
no Malta e Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)

Piauí: Senador João Vicente Claudino, Senador 
Ciro Nogueira e Senador Wellington Dias. (Pausa.)

Rio Grande do Norte: Senador Garibaldi Alves, 
Senador Paulo Davim e Senador José Agripino. (Pausa.)

Santa Catarina: Senador Casildo Maldaner, Se-
nador Luiz Henrique e Senador Paulo Bauer. (Pausa.)

Alagoas: Senador Fernando Collor, Senador Be-
nedito de Lira e Senador Renan Calheiros. (Pausa.)

Sergipe: Senadora Maria do Carmo Alves, Se-
nador Antonio Carlos Valadares e Senador Eduardo 
Amorim. (Pausa.)
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Amazonas: Senador Alfredo Nascimento, Sena-
dor Eduardo Braga e Senadora Vanessa Grazziotin. 
(Pausa.)

Paraná: Senador Alvaro Dias, Senador Sérgio 
Souza e Senador Roberto Requião. (Pausa.)

Acre: Senador Anibal Diniz, Senador Jorge Viana 
e Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)

Mato Grosso do Sul: Senador Ruben Figuei-
ró, Senador Delcídio do Amaral e Senador Waldemir 
Moka. (Pausa.)

Distrito Federal: Senador Gim Argello, Senador 
Cristovam Buarque e Senador Rodrigo Rollemberg. 
(Pausa.)

Rondônia: Senador Acir Gurgacz, Senador Ivo 
Cassol, Senador Valdir Raupp.

Tocantins: Senadora Kátia Abreu, Senador João 
Ribeiro, Senador Vicentinho Alves.

Amapá: Senador José Sarney, Senador João 
Capiberibe, Senador Randolfe Rodrigues.

Roraima: Senador Sodré Santoro, Senadora An-
gela Portela e Senador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores Líderes que encami-
nhem à Mesa o nome dos escrutinadores. 

Também esclareço ao Plenário que o nosso quó-
rum foi totalmente alcançado. Quando pedi o registro 
dos Srs. Senadores, todos já se encontravam presen-
tes, apenas o nosso computador não tinha anotado 
ainda. (Pausa.)

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero 
Lucena, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Precisamos que os Líderes indiquem 
os escrutinadores.

Pelo PMDB, o Senador Vital.
Pelo PT, o Senador Anibal.
Os demais...
O DEM indica o Senador Jayme Campos para 

escrutinador.
O PSDB indica o Senador Flexa Ribeiro como 

escrutinador. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Declaro encerrada a votação, com a 
presença de 78 Senadores.

Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
(Procede-se à contagem dos envelopes.)

O Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Enquanto os apuradores fazem a contagem 
dos votos, peço ao Primeiro-Secretário que leia o ex-
pediente que há sobre a mesa.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Sr. Presidente, ofício do PT, assinado pelos Senado-
res, onde comunica:

Sr. Presidente, comunicamos a V.Exª que o 
Partido dos Trabalhadores (PT) indica o Sena-
dor Wellington Dias como Líder da Bancada 
nesta Casa.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O expediente será levado à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foram encontrados, na urna, 78 envelopes, 
número que coincide com o número de votantes.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Peço para abrir o som para o Senador Vital, por favor.

(Procede-se à apuração dos votos.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Total de votos: 18 votos, Senador Pedro Taques; 56 
votos, Senador Renan Calheiros (Palmas.); 2 votos 
em branco; e 2 votos nulos.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Estamos confirmando, aqui, as cédulas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Faça a recontagem.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Cinquenta e seis, Renan Calheiros; 18, Pedro Taques; 
2 votos em branco e 2 votos nulos. Está confirmada a 
votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É o seguinte o resultado da votação: Senador 
Pedro Taques, 18 votos; Senador Renan Calheiros, 56 
votos; votos em branco, 2; votos nulos; total, 78.

Tenho a honra de proclamar eleito Presidente 
do Senado Federal, que exercerá o mandato no biê-
nio 2013/2014, o Senador Renan Calheiros. (Palmas.)

Determino a destruição das cédulas de votação 
e dos envelopes pela Secretaria-Geral e convido o 
Senador Renan Calheiros a comparecer à Mesa para 
transmitir-lhe o cargo de Presidente do Senado Federal. 

Antes de fazê-lo, quero dizer da minha satisfação 
e da minha honra em transmitir o cargo desta Casa 
ao Senador Renan Calheiros, um dos colegas nossos 
mais experientes e, ao mesmo tempo, dedicados ao 
serviço desta Casa, que tem, ao longo da sua vida, 
sido um homem do diálogo, da compreensão, e acre-
dito que ele vai ser, como foi em toda a sua vida, um 
Presidente de todos os Senadores e Senadoras desta 
Casa. (Palmas.)

O Sr. José Sarney, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calhei-
ros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sr. Presidente José Sarney, Srs. Se-
nadores, Sras Senadoras, as palavras são escassas 
e a retórica insuficiente para expressar a gratidão aos 
Senadores que me confiaram a missão de presidir o 
Senado Federal e o Congresso Nacional, uma con-
fiança que só potencializa o ânimo, a determinação e 
a vontade de acertar. 

Faço, Srs. Senadores, Sras Senadoras, uma de-
ferência especial ao Presidente José Sarney, um vi-
sionário cuja história política é única. Foi ele que nos 
conduziu da escuridão da ditadura para a luminosidade 
democrática, legalizando partidos, a liberdade sindi-
cal, iniciando programas sociais e, também, banindo 
a censura no Brasil.

Em mais de 50 anos de vida pública, o Presidente 
José Sarney tinha até, Srs. Senadores, pretextos para 
se tornar um conservador, mas não o é. Ao contrário, 
é um intelectual irrequieto, conectado ao seu tempo, 
inovador. Além de convocar a Constituinte, vem imple-
mentando profundas mudanças no rumo da austeridade 
e da transparência, vereda na qual nos aprofundaremos 
na Presidência do Senado Federal. Na sua gestão, fo-
ram mais de 60 medidas nesse sentido.

Agradeço também ao PMDB, cuja atuação vem 
garantindo a estabilidade para promover os avanços 
socioeconômicos do Brasil. Agradeço a todos, nas pes-
soas do Presidente Valdir Raupp; do Vice-Presidente 
da República Michel Temer; do Líder Henrique Eduardo 
Alves, futuro Presidente da Câmara dos Deputados; e 
do novo Líder do PMDB no Senado Federal, Senador 
Eunício Oliveira. Estendo a mesma gratidão aos demais 
partidos, em nome dos Líderes Wellington Dias, José 
Agripino, Gim Argello, Alvaro Dias, Francisco Dornelles, 
Lídice da Mata, Acir Gurgacz e Blairo Maggi.

Gostaria, Srªs e Srs. Senadores, de abraçar tam-
bém os alagoanos que me confiaram a missão de 
representá-los no Senado Federal. Sem eles, não 
estaria aqui.

Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal é uma 
instituição centenária. Imperfeições se acumulam, claro, 
ao longo dos anos. Os excessos e os erros, entretanto, 
não justificam de forma de alguma uma antropofagia 
institucional. É diagnosticar e corrigir, como vem fazen-
do todos os dias o Presidente José Sarney.

Temos agora a oportunidade de aprofundar a mu-
dança de costumes e de práticas. O Senado precisa 
modernizar-se, abrir-se mais ainda para a sociedade. 
Como os programas de computador, precisamos nos 
atualizar periodicamente. Devemos combater um vírus 
novo ou melhorar o mau desempenho, qualquer que 
seja, que possa comprometer a eficiência do sistema.

Nenhuma instituição pode se achar perfeita a pon-
to de prescindir de aperfeiçoamentos. Toda instituição 
precisa, Srs. Senadores, ser refeita diariamente. Só 
aqueles que têm a humildade de assimilar as críticas, 
que são permeáveis às depurações e admitem corrigir 
erros, mantêm sua respeitabilidade. Aceitar críticas é 
um gesto de humildade e desejo de interagir com a 
sociedade. Assim teremos um Legislativo forte.
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A instituição é sócia da crise pela qual passam 
todos os Parlamentos. No caso brasileiro, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, há muitas razões.

A Constituição Federal concedeu papel legislativo 
predominante ao Executivo. A deformação, Srs. Sena-
dores, está no monopólio sobre temas de competência 
do Executivo e no Orçamento Geral da União, onde 
os mecanismos de execução, entre eles o contingen-
ciamento sem planejamento, permanecem sob o con-
trole do Executivo. Vamos vencer esse desafio. Assim 
teremos um Legislativo forte.

Os desgastes causados pela peça orçamentária e 
sua execução nem de longe, Srs. Senadores, se compa-
ram às medidas provisórias, que, constitucionalmente, 
só podem ser editadas em situação de urgência e rele-
vância, dois conceitos que foram banalizados ao longo 
dos anos, levando o Executivo a legislar por medidas 
provisórias e a atrofiar o Congresso Nacional. Neste 
sentido, vou-me reunir com o Presidente da Câmara 
dos Deputados já na próxima semana, para encami-
nharmos para essa questão uma solução definitiva.

De outro lado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a 
revolução tecnológica incluiu na cultura das civilizações 
modernas a interatividade, velocidade nas respostas e 
instantaneidade na solução de problemas. Por ser uma 
instituição plural, complexa, democrática, composta por 
segmentos políticos que nem sempre representam a 
concórdia, o processo legislativo, em muitos casos, com 
pautas trancadas, obstruções políticas, não consegue 
apresentar uma resposta no tempo que lhe é cobrado 
pela sociedade. Ou nos atualizamos ou cairemos no 
absenteísmo legislativo.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a sociedade 
muda, as leis precisam mudar, e o Parlamento, mesmo 
não sendo uma linha de produção, precisa reformar 
suas normas internas, a fim de conferir mais agilidade 
e objetividade. É o que nós faremos, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, e, assim, teremos um Legislativo forte.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o equilíbrio entre 
os três Poderes precisa ser respeitado dentro do prin-
cípio de controles recíprocos, de pesos e contrapesos. 
O sistema de controle mútuo dos Poderes só perdurou 
por ser o mais eficiente. Os Poderes são autônomos, 
independentes e altivos e assim permanecerão.

Assim, com harmonia, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, teremos todos os Poderes mais fortes.

Embora eu seja filiado a Partido da base de apoio 
ao Governo, o Senado Federal e o Congresso Nacional 
não são e nunca serão subalternos. A cooperação em 
prol de um Brasil melhor não implica subordinação. Não 
acredito, Srªs e Srs. Senadores, na política de fim do 
mundo, mas também não é o fim do mundo o Congres-
so derrubar vetos presidenciais. Os vetos não mais se 

acumularão como mercadorias inservíveis. Criaremos, 
em breve, um novo mecanismo para limpar a pauta de 
vetos. Assim teremos, sem dúvida alguma, Srªs e Srs. 
Senadores, um Legislativo mais forte.

Sempre tive boas relações políticas com todas as 
correntes partidárias, marcadas pelo respeito e pela 
franqueza. Tenho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, relações pessoais com todos os Líderes e 
Senadores. A democracia nada mais é do que o con-
vívio das diferenças.

Como todos sabem, não exerci a Presidência do 
Senado Federal com métodos imperiais. A cultura do 
interior, os hábitos gregários do nordestino, a passa-
gem pelo movimento estudantil e popular são escolas 
que modelam espíritos conciliadores.

Os rumos do Congresso Nacional, as agendas, 
as prioridades foram diariamente compartilhadas com 
os líderes, com os partidos políticos, com a sociedade 
civil e com os outros Poderes, o Executivo e o Judiciário.

Como antes, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
agora exercerei a Presidência do Senado com isenção, 
com diálogo, com equilíbrio, com transparência e com 
respeito aos partidos e aos Senadores. Assim, sem 
dúvida, teremos um Legislativo mais forte.

Além das indispensáveis contribuições dos Se-
nadores, seguiremos – e eu tive a oportunidade de 
colocar isso nesta Casa – quatro vetores, para aproxi-
mar ainda mais o Senado da sociedade: a austeridade 
interna, através de fusões, de incorporações e até de 
extinção de órgãos e funções; a votação em regime 
especial de projetos que favoreçam o ambiente eco-
nômico, social e empresarial – como eu disse aqui, o 
chamado “Brasil mais fácil” ou o nome que possa ter 
–; o aprofundamento da transparência e uma vacina 
definitiva contra qualquer tentativa de controle da de-
mocracia e da liberdade de expressão.

No plano interno, dentro de um planejamento 
estratégico, vamos racionalizar ainda mais as estru-
turas administrativas, tornando-as mais ágeis e enxu-
tas, como vinha fazendo o Presidente José Sarney. 
Isso implica redução de custos e maior eficiência na 
prestação de serviços. Eliminando, Srs. Senadores e 
Srªs Senadoras, redundâncias e sobreposições e en-
xugando o número de diretorias, teremos um Senado 
calçado na meritocracia e na eficiência, com prazos e 
metas que poderão ser fiscalizados e controlados pela 
sociedade brasileira.

No que chamei de “Brasil mais fácil” – pode, repito, 
ser outro nome –, pretendemos atacar os gargalos. O 
Congresso Nacional precisa participar, com mais fre-
quência, da formulação dos programas públicos que 
hoje não são discutidos suficientemente. Precisamos, 
nesse sentido, robustecer o papel do Senado.
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O Brasil é, hoje, o quarto País na atração de 
investimentos, e nós somos, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, os agentes facilitadores da atividade pro-
dutiva. Para tal, é preciso dar segurança ao investidor, 
previsibilidade, normas perenes, e eliminar gargalos e 
burocracias desnecessários.

Não há, no cenário mundial, dúvidas quanto à 
potencialidade do Brasil. O Congresso tem todas as 
condições de ajudar o País a ser mais seguro, mais 
amigável, mais atrativo e, portanto, mais fácil para o 
investimento internacional.

Apesar dos avanços, a colocação brasileira no 
ranking não é alentadora. Entre as 183 nações, ocu-
pamos a posição de número 120 para abrir um em-
preendimento. No quesito crédito, somos o 98º. Na fa-
cilidade de pagamento de tributos, a posição do Brasil 
é de número 150. Precisamos reagir e avançar nas 
reformas microeconômicas, e muitas delas já foram 
aprovadas pelo Parlamento. Nossas deliberações não 
têm repercussão interna.

Temos um novo papel em um País que assumiu 
protagonismo internacional. Temos, portanto, que in-
corporar a visão global do nosso processo legislativo.

O Brasil mais ágil, mais eficiente, o “Brasil mais 
fácil” partirá de projetos já existentes. Outras propostas, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós vamos buscar na 
sociedade, através de agendas que manteremos com 
entidades empresariais e trabalhistas pelo Brasil afora. 
Serei – esse é o meu compromisso – um peregrino na 
construção dessa agenda para o Brasil.

A ideia central, Srs. Senadores, é a superação 
de gargalos na produção, a regulação de vários seto-
res, a regulamentação de dispositivos constitucionais, 
a desburocratização e a eliminação de leis caducas. 
Dessa forma, possibilitaremos a geração de mais em-
prego e de mais renda.

Será criada – já tive a oportunidade de dizer aqui 
– a Secretaria de Transparência, sem custos, já que sua 
estrutura será formatada a partir de remanejamento da 
estrutura existente na Casa. Sua missão será de coor-
denar as demandas sociais acerca da Lei de Acesso 
à Informação. Ela terá, como atividade principal, a dis-
ponibilização das informações sobre a aplicação dos 
recursos públicos do Senado da forma mais ampla e 
detalhada possível. Desse modo, a sociedade brasi-
leira terá absoluto controle dos atos e gastos pratica-
dos pelo Senado Federal. Garantir o controle social é 
tornar, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Legislativo 
mais forte. Essa é uma necessidade já posta, há muito 
tempo, pelo meu conterrâneo Graciliano Ramos, quan-
do foi Prefeito de Palmeira dos Índios, na prestação de 
contas ao então Governador do Estado.

Dizia ele:

O balanço que remeto a V. Exª mostra muito 
bem de que modo foi gasto, em 1929, o di-
nheiro da Prefeitura de Palmeira dos Índios. 
E, nas contas regularmente publicadas, há 
pormenores abundantes e minudências que 
excitaram o espanto benévolo da imprensa.

É nas minúcias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que vamos chegar! Se o ovo da serpente é o sigiloso, 
então vamos aplicar uma overdose de transparência 
e de controle social.

Assim como fizemos na acessibilidade que adap-
tou os espaços do Senado Federal para as pessoas 
com deficiência, tornaremos a Instituição uma refe-
rência nesse campo. Nossa ambição, Srs. Senado-
res e Srªs Senadoras, não é modesta: temos de ser 
o número um entre todos os entes da Administração 
Pública do Brasil. 

Por fim, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu 
quero conclamar o Congresso Nacional a encampar 
a defesa de nosso modelo democrático. Temos de nos 
engajar e assumir uma firme posição em defesa da 
democracia e seu mais importante reflexo: a liberda-
de de expressão.

Haveremos, Srs. Senadores, de interditar qualquer 
ensaio na tentativa de controlar o livre debate no País.

Trata-se de um antídoto contra pretensões que 
vêm ocorrendo em alguns países. Temos de nos ins-
pirar, sim, nas brisas de uma primavera democrática e 
criar uma barreira contra os calafrios provocados pelo 
inverno andino. Vamos criar uma trincheira sólida, se 
preciso legal, a fim de impedir, de barrar, a passagem 
desses ares gélidos e soturnos. 

O modelo democrático brasileiro é único, por 
isso temos uma mulher na Presidência da República 
e tivemos antes um operário, um trabalhador. Vamos 
preservar esse modelo que se opõe ao pensamento 
único e monocrático, inservível à democracia. Vamos 
respeitar e divergir, conviver, como fizemos hoje aqui, 
com o contraditório e até com os excessos. Isso, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, é democracia. Do ponto 
de vista conceitual, a liberdade de manifestação do 
pensamento, além de ser direito natural do homem, 
é premissa elementar às demais liberdades, política, 
econômica, de associação e de credo religioso. Não 
por outra razão as nações livres não mexem nesse 
alicerce, mestre de todas as liberdades. 

É preciso frisar, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
ainda, que a imprensa precisa ser independente não 
só da tutela estatal, mas também das forças econômi-
cas. A pretensão de abolir a liberdade de expressão a 
qualquer pretexto, inclusive do ponto de vista adminis-
trativo, é totalmente imprópria, até mesmo insana, não 
pode e não deve haver. Quem regula, gosta, rejeita ou 
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critica é o consumidor da informação, ele é quem faz 
isso, somente ele. 

Como já foi dito, o único controle tolerável é o con-
trole remoto, e o controle remoto, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, não deve ficar na mão do Estado, mas nas 
mãos dos cidadãos. A liberdade de expressão revela 
o grau de civilidade e amadurecimento da coletivida-
de. Tão importante quanto a liberdade de imprensa é 
a responsabilidade no manuseio da informação, que 
será consumida e reproduzida por milhões de pessoas 
na presunção da verdade. 

A imprensa é insubstituível e tem papel inquestio-
nável nas democracias modernas, especialmente nas 
mais jovens, como a nossa. Ninguém quer a imprensa 
que se agacha, como aconteceu sob os sorrisos pá-
lidos e acumpliciados na ditadura que eu e muitos de 
nós combatemos na juventude.

A liberdade de expressão é pedra angular da de-
mocracia. Compreendo, em respeito a ela, ser vítima da 
imprecisão, da ligeireza, dado que estamos amadure-
cendo conjuntamente. Tenho a clara e desapaixonada 
percepção do processo político eventualmente atroz 
e injusto. Isso é o que me faz apostar no aperfeiçoa-
mento permanente das instituições brasileiras, entre 
elas a imprensa.

Para corrigir os erros da democracia, mais de-
mocracia. Para corrigir os excessos da imprensa, mais 
liberdade de expressão.

Desta forma, recordo a Presidente Dilma Rous-
seff que, recentemente, afirmou preferir o barulho da 

imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Eu também. 
Antes a exaustão na defesa do que a incapacidade 
de exercê-la.

O ensinamento de Thomas Jefferson, um expo-
ente democrático, merece ser lembrado, compreendido 
e respeitado: “Onde a imprensa é livre e todo homem 
é capaz de ler, tudo está seguro”. 

Segura está a democracia, forte estará o Parla-
mento, se levarmos adiante estes aperfeiçoamentos: 
mais eficiência, mais transparência, mais austeridade, 
mais previsibilidade e um Brasil mais plural. Estes, Srs. 
Senadores, são quatro pontos cardeais. 

Portanto, neste momento, conclamo o Senado: 
vamos juntos cumprir esta jornada e que Deus ilumi-
ne a todos nós.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência convoca as Senadoras 
e os Senadores para a 2ª Reunião Preparatória a re-
alizar-se neste plenário às 15 horas. 

(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Às 15h30 parece ser o consensual. Às 
15h30 a fim de se proceder à eleição e posse dos de-
mais membros da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 56 minutos.)
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Ata da 2ª Reunião Preparatória,  
em 1º de fevereiro de 2013,  

para a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Flexa Ribeiro

(Inicia-se a reunião às 17 horas e 18 minutos, 
e encerra-se às 19 horas e 39 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Presentes na Casa 78 Senadoras e Senadores. 
Há, portanto, número regimental.

Declaro aberta a 2ª Reunião Preparatória da 3ª 
Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a presente 
reunião preparatória destina-se à eleição e posse do 
1º e do 2º Vice-Presidente, dos 1º, 2º, 3º e 4º Secretá-
rios e dos 1º, 2º, 3º e 4º Suplentes de Secretários que 
comporão a Mesa do Senado Federal que exercerá o 
mandato no biênio 2013/2014.

De acordo com o disposto no art. 60 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a eleição far-se-á 
por escrutínio secreto e maioria de votos, presente a 
maioria da composição da Casa.

O §1º do art. 60 do Regimento Interno do Senado 
Federal diz que a eleição far-se-á em quatro escrutínios, 
na seguinte ordem: primeiro, a eleição para Presiden-
te, que o Senado já realizou; segundo, a eleição para 
os Vice-Presidentes; em terceiro escrutínio, a eleição 
para os Secretários, e, em quarto escrutínio, a eleição 
para os Suplentes de Secretários.

Nós já pedimos e queria reiterar aos Líderes 
partidários que fizessem as indicações das suas ban-
cadas à Mesa, porque, em havendo acordo, nós va-
mos realizar os escrutínios, o segundo, o terceiro e o 
quarto escrutínio. É evidente que, em havendo acordo, 
porque a proporcionalidade é um critério sugerido pelo 
Regimento e pela Constituição Federal, no que couber.

Os Líderes partidários, de acordo com a propor-
cionalidade que ensejou a eleição da Mesa, cujo man-
dato encerrou hoje, haviam feito indicações. Houve um 
pedido para atualização do critério da proporcionalida-
de, mas é evidente que esse critério, que é um crité-
rio recomendado pela Constituição e pelo Regimento, 
deverá ser posto em prática, como regra, dependendo 
do acordo dos Srs. Líderes partidários.

Temos na prática um problema: a proporcionalida-
de, tanto num modelo quanto no outro modelo, se fez 
para 11 cargos da Mesa Diretora. Desses 11 cargos, 4 
são de suplentes, e os partidos indicaram, de acordo 
com essa proporcionalidade, Senadores para ocupa-
rem os cargos da Mesa e não os cargos de suplentes. 
Precisaria, evidentemente, que houvesse um acordo 
para que alguns dos partidos cuja proporcionalidade 
os beneficia indicassem o suplente e não o titular.
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Eu queria ouvir, se possível, um a um, todos os 
Líderes das Bancadas do Senado Federal para que 
possamos fazer um esforço. Se fizermos um esforço 
e adotarmos como regra o critério da proporcionali-
dade, é muito bom, porque podemos realizar desde 
já os três escrutínios que faltam para completar essa 
reunião preparatória.

Se não chegarmos a um acordo, não temos outra 
regra senão resolvermos no voto, como foi resolvida a 
eleição do Presidente do Senado Federal.

De modo que eu queria, na medida do possível, 
ouvir, um a um, todos os Líderes partidários e todos 
os Senadores.

Não sei se eu poderia sugerir uma inscrição...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Seria importante que ouvíssemos...
Senador Eunício Oliveira, Líder da Bancada do 

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

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem, só para colocar, como Líder do PMDB, 
que devemos fazer primeiro, então, a votação dos 
Vice-Presidentes, já que não há impasse nessa ques-
tão. Na sequência, faríamos dos demais cargos, após 
a apuração da eleição dos dois Vice-Presidentes da 
Casa. Se regimentalmente for possível, solicito a V. Exª 
esse procedimento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder 
do PSDB, com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu tive a honra de ser indicado, eleito 
agora, há poucos horas, pela minha Bancada, para 
liderá-la, na sucessão do Líder Alvaro Dias, liderança 
competente, honrada, altiva. 

Essa é a minha primeira intervenção, pois, na 
qualidade de Líder – V. Exª já deve recebido o ofício do 
Líder Alvaro Dias –, para dizer a V. Exª e à Casa que 
a Bancada do PSDB, com base no critério da propor-
cionalidade, indica como candidato à 1ª Secretaria o 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB indica para a 1ª Secretaria o 
Senador Flexa Ribeiro.

A proposta do Senador Eunício, Líder da Bancada 
do PMDB, pelo que eu entendi – salvo melhor juízo –, 
foi no sentido de que nós fizéssemos um esforço para 
realizar o segundo escrutínio, que é a eleição para os 

Vice-Presidentes. É importante saber desde já se há 
acordo para esse encaminhamento.

O Senador Aloysio, portanto, indicou o candidato 
da sua Bancada à 1ª Secretaria.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Da mesma forma que o Senador 
Aloysio – parabenizo o Senador Aloysio por ter assu-
mido a Liderança de tão importante Partido nacional, 
o PSDB, parabenizo o Senador Eunício Oliveira por ter 
assumido a Liderança do gigante PMDB –, da mesma 
forma, eu, através da Liderança do PTB, gostaria de 
indicar para a 4ª Secretaria – pelo critério proporcional 
é a 4ª Secretaria que cabe ao PTB – o nobre Senador 
João Vicente Claudino.

E dentro do que foi colocado pelo nobre Senador 
Eunício de Oliveira, eu gostaria que o senhor realizas-
se… Não precisa fazer um só escrutínio, pode fazer 
os dois escrutínios, tanto da Vice-Presidência, quan-
to da Secretaria, porque estamos fechados todos os 
Líderes aqui com essa proposta. Façamos, então, um 
escrutínio único dos Vice-Presidentes e dos Secretá-
rios, deixando os suplentes para outro escrutínio, que 
a gente voltaria a sentar e discutir. Então, o PTB faz 
essa sugestão, dizendo que, pelos entendimentos aqui 
colocados – sem querer precipitar ninguém –, o 1º Vice, 
que nós concordamos – e aí eu falo pelo PTB e pelo 
Bloco União e Força –, o 1º Vice-Presidente é do PT, 
o nobre Senador Jorge Viana; o 2º Vice é do PMDB, 
o nobre Senador Romero Jucá; o 1º Secretário é do 
PSDB, o nobre Senador Flexa Ribeiro; a 2ª Secretária, 
pelo que eu fiquei sabendo, é a Senadora Angela Por-
tela; o 3º Secretário é do PR, o nobre Senador Magno 
Malta; e o 4º Secretário é do PTB, o nobre Senador 
João Vicente Claudino. Então a minha sugestão é que 
o senhor faça um escrutínio com os dois: com os Vice-
-Presidentes e com os Secretários, porque há acordo 
geral; eu estou falando aqui em nome de todos. Quem 
discordar, por favor… Por quê? Porque isso é dentro 
da normalidade e é dentro da proporcionalidade, e 
nós respeitamos. Respeitamos a posição do PSDB, 
respeitamos a posição do PT e do PMDB.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pela ordem, Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos ouvir o Senador José Agri-
pino, o Senador Wellignton Dias, o Senador Alfredo 
Nascimento. Com a palavra, V. Exª.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o Senador Francisco Dornelles.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que a 
proposta é lógica. Agora, é preciso que os partidos 
todos se manifestem, para que, se divergências exis-
tirem, elas fiquem explícitas, para que a gente saiba 
onde moram as divergências, porque, até agora, não 
há divergência nenhuma. Talvez surjam algumas com-
pensações em suplências, e não cabe compensação, 
o que cabe é critério. 

Pelo critério, por exemplo, haveria um problema – 
que já foi sanado – entre o Democratas e o PSB, que 
poderiam estar criando um tremendo problema. Mas, 
não, se entenderam por antecipação. 

Ambos têm 4 Senadores, nós até tínhamos 5, 
mas, pelos critérios, quando se perde um Senador para 
a criação de um partido novo, considera-se a perda 
efetiva. Então, ficamos com 4 e o PSB com 4.

Nós nos entendemos, a Senadora Lídice da Mata 
e eu, e nós vamos fazer as indicações, dividindo a co-
missão que nos couber a indicação do PSB e a vaga 
na Mesa de suplência a cargo do Democratas, que 
indica o Senador Jayme Campos.

Então, pelo critério da proporcionalidade, é essa 
a nossa definição. Eu não sei se na primeira, segun-
da, terceira e quarta suplências, para o nosso caso, 
não há diferença. 

Nós temos direito a uma suplência. São dois par-
tidos que se entenderam. Queremos saber se existem 
divergências com relação ao que eu acabei de dizer, 
para que a gente possa dar a palavra final, com rela-
ção a votarmos 1º Vice, 2º Vice, 1º Secretário, 2º, 3º 
e 4º Secretários.

Se não houver, nós estamos de acordo e acho 
que fica muito fácil resolvermos o que falta: a primeira, 
a segunda, a terceira e a quarta suplências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, eu darei a pa-
lavra, só tentando responder, para garantirmos aqui a 
eficiência nesta reunião.

O art. 59, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que trata da eleição para a Mesa Diretora, diz 
o seguinte:

Art. 59. Os membros da Mesa serão eleitos 
para mandato de dois anos, vedada a reeleição 
para o período imediatamente subsequente.
§1º Na constituição da Mesa é assegurada, 
tanto quanto possível [Tanto quanto possível, 
tanto quanto possível.], a representação pro-

porcional dos partidos e blocos parlamentares 
que participam do Senado.

Então essa construção é dos líderes partidários, 
não é do Presidente do Senado. Os líderes precisam 
construir uma solução, para tornar, tanto quanto pos-
sível, esse critério, que está sugerido, de proporcio-
nalidade. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Por isso, Sr. Presidente, é que os líderes do PSB e do 
Democratas já deram a sua contribuição porque eles 
poderiam estar criando dificuldade. 

Eu acho que, colocados os problemas e ouvi-
dos os líderes dos partidos que não falaram, se pode 
elencar onde está o problema. É superável ou não é 
superável? Vota-se em bloco ou não se vota em blo-
co? Porque a nossa contribuição já foi dada, do De-
mocratas e do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, Líder da Ban-
cada do PT no Senado Federal. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, Sr. Presidente Renan Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Dornelles,... 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan, Presidente Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...tem a palavra V. Exª. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan, Presidente Renan Calheiros, depois 
dê-me a palavra, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário, eu vou dar. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
estou me inscrevendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já está inscrito, depois do Senador 
Dornelles, já está inscrito. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu gosta-
ria de desejar todo êxito nessa missão de presidir o 
nosso Senado e com certeza estaremos aqui no dia a 
dia trabalhando no sentido de contribuir para o pleno 
funcionamento desta Casa. 

Sr. Presidente, eu creio que nesse caso e esse 
exemplo, eu pego esse exemplo aqui do DEM e do PSB, 
e quero louvar por essa iniciativa de um entendimento 
que facilita as condições para a votação por acordo. 
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Eu creio que nós podemos hoje, temos condi-
ções de tratar do todo, acho que se possível tratar do 
todo, das vices-presidências, das secretarias e das 
suplências. 

Eu queria aqui apenas dizer que da mesma forma 
que tivemos aí durante esse período a participação da 
Senadora Marta, do Senador Anibal, que representa-
ram na Mesa – e nós temos orgulho do trabalho que 
desempenharam, ajudando a Mesa, pelo Partido dos 
Trabalhadores –, pela regra da proporcionalidade, 
nós estamos apresentando o nome do Senador Jorge 
Viana, para 1º Vice-Presidente, e da Senadora Ange-
la Portela, para 2ª Secretária. Pelas mesmas regras, 
aqui, tratadas pelo Senador Gim. 

E nós torcemos para que tenhamos aqui a infor-
mação de onde há problema, chegarmos a uma solução 
e votarmos tudo hoje, para segunda-feira, na sessão 
do Congresso, nós termos aqui todas as condições de 
funcionamento juntamente com V. Exª. 

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

AM) – Presidente Renan, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento, com a 
palavra V. Exª.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido 
da República, seguindo a regra da proporcionalidade, 
apresenta o nome do nobre Senador Magno Malta para 
a 3ª Secretaria, e aceita sugestões apresentadas de 
votação hoje, do Bloco, para Vice-Presidência e para 
Secretários, sendo feita numa única sessão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito, Senador Amorim, 
e concedo, pela ordem, a palavra ao Senador Fran-
cisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, de acordo com o documento que foi apresenta-
do ao PP pela Liderança do PMDB, caberia ao PMDB 
três vagas à Mesa e a terceira teria sido transferida 
para o PP.

De modo que, dentro desse compromisso firma-
do, eu quero indicar para a 3ª Secretaria o nome do 
Senador Ciro Nogueira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder da 
Bancada do PMDB no Senado Federal, o Senador 
Francisco Dornelles, Líder do PP, está de acordo com 
o entendimento observado na eleição da Mesa cujo 
mandato encerrou e está indicando o Senador Ciro 

Nogueira para ocupar a terceira vaga que a propor-
cionalidade reserva do PMDB.

Nós queríamos ouvir V. Exª com relação a encami-
nhamento e fazer a devida notação como consequência. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, 
Presidente, primeiro é que há uma divergência na dis-
tribuição de listas neste momento. 

Por isso que ocupei o microfone para propor a V. 
Exª, uma vez que não há divergência no segundo es-
crutínio, que são dos vices-presidentes, e, de acordo 
com o Regimento, como determina o Regimento, foi 
que solicitei a V. Exª que fizéssemos aqui o segundo 
escrutínio inclusive, se for o caso, por votação eletrô-
nica, já que não há divergência entre a 1ª Vice-Presi-
dência e a 2ª Vice-Presidência, que fizéssemos aqui 
a votação do segundo escrutínio dessa parte em que 
não há divergência. Há divergência nos demais car-
gos da Secretaria, como coloca o Senador Dornelles. 

Há divergência na 3ª Secretaria, colocada inclu-
sive pelo Líder, Senador Francisco Dornelles. Portanto, 
a proposta é que votemos os dois vice-presidentes no 
segundo escrutínio, Sr. Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Sem revisão do orador.) – O PR não concorda 
com essa proposta, Sr. Presidente. 

O PR não concorda com a proposta de votar 
separadamente um direito que é legítimo. O PR tem 
direito à indicação pela proporcionalidade. O PR tem 
seis Senadores e, qualquer que seja a regra adotada, 
o PR estará compondo a Mesa e não está entendendo 
porque essa história de se votar depois. Ou vota em 
bloco, ou o PR é contra, porque o PR tem direito, pela 
proporcionalidade que é a regra estabelecida, a uma 
vaga de titular da Mesa, que é a 3ª Secretaria.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
da mesma forma...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria conceder a palavra, na forma 
solicitada aqui, ao Senador Mário Couto, em seguida 
ao Senador Acir, e em seguida ao Senador Eduardo 
Amorim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, eu serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E pelo que está posto aqui, nas coloca-
ções do Senador Alfredo Nascimento, não há acordo 
para a realização do escrutínio que elegerá o 1º e 2º 
Vice-Presidentes.

Se houver acordo, nós vamos pôr em prática 
imediatamente o art. 59, § 1º, da Constituição. Mas 
essa não é uma decisão do Presidente, essa é uma 
construção dos Líderes. 
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É preciso que nós saibamos claramente se há 
acordo, se não há acordo, se realizamos a eleição 
como sugestão de encaminhamento feita pelo Senador 
Eunício Oliveira. Se houver acordo, nós realizaremos 
o escrutínio. Se não houver acordo...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
Sr. Presidente!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, Sr, Presidente! 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, não faz sentido, porque os ou-
tros partidos menores, se quiserem lançar candidatos 
a vice-presidente – e o senhor suspendeu a votação 
nesse sentido – têm que respeitar a proporcionalidade.

O Ministro Dornelles explanou maravilhosamente 
bem que foi fruto de um acordo que o PMDB daria a 
terceira vaga para eles. Dentro da proporcionalidade, 
o PMDB tem a primeira suplência.

Então, não faz sentido ele querer agora... Já pen-
sou se ele tivesse escolhido indicar o 1º Vice-Presidente 
no lugar do PT? Ou indicar o 2º Vice-Presidente no 
lugar do PMDB? Indica uma vaga que não era dele. 
Então, não faz sentido. 

Por isso estou dizendo, com muita tranquilidade, 
que nós podemos fazer a votação dos vice-presiden-
tes, no escrutínio, em conjunto com os secretários, 
porque a chapa é: o 1º Vice-Presidente é Jorge Viana, 
respeitando a proporcionalidade, como foi respeitada 
a proporcionalidade de V. Exª; o 2º Vice-Presidente é 
Romero Jucá; o 1º Secretário é o Senador Flexa Ri-
beiro; a 2ª Secretaria é do PT indicada, a nona, é a 
Senadora Angela Portela; o terceiro é do PR, Sena-
dor Magno Malta; o quarto é do PTB, Senador João 
Vicente Claudino.

Agora, imaginemos nós se os outros partidos 
quiserem indicar o 1º e o 2º Vice, e suspendermos por 
causa disso. Não faz sentido. 

Então, o que estou dizendo, o que estou pedin-
do? Vamos fazer a votação do segundo escrutínio com 
os nomes indicados para vice-presidente, dentro da 
proporcionalidade, e aí vamos votar depois. Nós con-
cordamos. Ninguém quer vaga de ninguém. Faz-se 
o escrutínio, e, depois, vamos discutir as suplências, 
que é o que tem que ser indicado, porque, se não, já 
pensou o que pode acontecer? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ouço o Senador Mário Couto, que es-
tava com a palavra e queria, mais uma vez, dizer ao 
Senador Gim Argello que, do ponto de vista da Mesa, 
não há problema nenhum. Havendo acordo do Plená-
rio, nós realizaremos os escrutínios, as eleições, mas 
é preciso que haja acordo. 

Senador Mário Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar 
a oportunidade, porque tenho certeza de que não te-
rei outra tão cedo, em função do feriado de Carnaval, 
para agradecer ao meu Partido, para agradecer ao 
DEM, ao Senador José Agripino, ao Senador Aloysio, 
por terem indicado, nas suas bancadas, na minha ban-
cada, o meu nome para ser Líder da Oposição neste 
Senado. Fui eleito por unanimidade, Presidente, e por 
isso quero agradecer ao DEM e ao PSDB, dizendo a 
V. Exª que assumirei essa responsabilidade, aqui no 
Senado Federal, e anunciar a todos os meus pares. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Quero cumprimentar V. Exª.
Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT no Senado 

Federal, com a palavra V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui reconduzido 
novamente à Liderança do PDT nesta Casa e agra-
deço aos meus pares do PDT pela confiança em mim 
depositada mais uma vez. Sugiro que a gente apli-
que a proporcionalidade e cabe ao PDT uma vaga na 
suplência, para a qual já indicamos o Senador João 
Durval para ocupá-la. E a sugestão é aplicar a propor-
cionalidade. Vamos ao escrutínio para toda a Mesa: 
Vice-Presidente, Secretários e da suplência também. 

Essa é a sugestão do PDT, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A indicação de V. Exª para a Liderança 
da Bancada já está sobre a Mesa e a indicação do nome 
do PDT para compor a Mesa Diretora do Senado Fe-
deral também. A indicação é do Senador João Durval.

Senador Benedito de Lira. Em seguida, Senador 
Dornelles.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Sem revisão do orador.) – O Líder tem preferência, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, lógico que temos que esgotar to-
dos os recursos que forem necessários para encon-
trarmos uma solução. Há uma divergência entre a 3ª 
Secretaria. Se há divergência entre a 3ª Secretaria, 
com a indicação do Senador do PR e o Senador do 
PP, lógico que precisamos encontrar o caminho para 
equacionarmos essa dificuldade. Então, se há essa 
dificuldade, parece-me que não podemos fazer o es-
crutínio para essas Secretarias ou para a 3ª Secretaria.

Gostaria de chamar a atenção de V. Exª e dos 
demais Líderes para que encontremos uma solução. 
Fora isso, logicamente que, se for possível e neces-
sário, vamos disputar no voto. Aí é outra história. Vai 
depender do meu Líder. 
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Mas a minha observação, que acompanhei inclu-
sive numa conversa que tive com V. Exª, há esse en-
tendimento, para que possamos encontrar o caminho 
para resolvermos sobre a 3ª Secretaria, Sr. Presidente.

Era essa a observação que desejava fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
Senador Amorim, em seguida V. Exª. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria 
dizer a V. Exª que a minha posição sempre foi uma 
posição de consenso, de entendimento, de somar, de 
procurar construir. 

Nós recebemos aqui um documento da Mesa 
sobre o problema da proporcionalidade e, com base 
nisso, fizemos um acordo com o PMDB, a quem ca-
beria a terceira escolha, que foi transferida para o PP. 

Nós mantemos a posição e a candidatura do Se-
nador Ciro Nogueira à 3ª Secretaria do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já está sobre a mesa a indicação do 
Senador Ciro Nogueira para a 3ª Secretaria do Sena-
do Federal.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, tentando contribuir 
para o esclarecimento dessa dúvida, estou entendendo 
que temos todas as possibilidades de votar em bloco 
todos os cargos, porque a reivindicação feita pelo Se-
nador Dornelles é muito clara. 

S. Exª está dizendo que, por um acordo com o 
PMDB na terceira pedida, o PP está apresentando a 
terceira pedida. Só que a terceira pedida do PMDB já 
está na suplência. Então, temos garantida a 3ª Secre-
taria para o PR. Formar-se-ia a votação em bloco com 
todas as funções: Jorge Viana na 1ª Vice; Flexa Ribeiro 
na 1ª Secretaria; Romero Jucá na 2ª Vice; a Senadora 
Angela Portela na 2ª Secretaria; Magno Malta na 3ª 
Secretaria, pelo PR; e João Vicente Claudino, do PTB, 
na 4ª Secretaria.

Dessa forma, acho que estamos em condições 
de votar em bloco, uma vez que a terceira pedida do 
PMDB está na suplência, e não nos cargos titulares.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Queria dizer que o Senador Ciro Nogueira é 
indicado pelo PP, para a 3ª Subsecretaria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós tentamos abrir esta reunião exa-
tamente explicando essa circunstância.

Nos cálculos realizados pelos Líderes para elei-
ção da Mesa, cujo mandato encerrou-se hoje, obser-
vou-se um critério de proporcionalidade. E o critério 
que os Líderes estão discutindo é um outro critério de 
proporcionalidade.

Em outras palavras, quero dizer o seguinte: tanto 
vale um, quanto vale o outro, na forma do Regimento 
do Senado, desde que seja assegurado o entendimento 
dos Líderes, tanto quanto possível, tanto quanto pos-
sível! É uma construção do Plenário. Não é uma deci-
são da Mesa ou de nenhum de nós. É uma construção 
política. São sugestões de critérios que foram postas.

Senador Eduardo Amorim e, em seguida, ouvirei 
o Líder do PMDB.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste mo-
mento, a Mesa é só V. Exª. (Risos.)

O PSC também concorda que seja obedecido, 
como está na Constituição e no Regimento, o princípio 
da proporcionalidade. Também concordamos que seja 
feita, de forma simultânea, a escolha para os Vices e 
para os Secretários.

É esse o pensamento do PSC, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª e 
concordo com ela.

O ideal seria que pudéssemos rapidamente fazer 
todos os escrutínios.

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

– Sr. Presidente, subi nessa tribuna hoje para defen-
der, quando estávamos discutindo o primeiro escrutí-
nio, em que V. Exª era o candidato, para defender a 
proporcionalidade partidária.

Mesmo o PSDB tendo tomado uma posição po-
lítica de quebrar a proporcionalidade partidária, como 
Líder do PMDB, vou encaminhar pela proporcionalida-
de partidária, inclusive com o candidato Flexa Ribeiro, 
do PSDB. 

Quero confirmar aqui o acordo de que quanto à 
terceira posição que couber ao PMDB. Há o entendi-
mento do PMDB com o PP, o PMDB indicará o nome 
que for oficializado – e já o foi pelo Senador Francisco 
Dornelles, como Líder do PP, fazendo parte do Bloco 
– da terceira posição que couber ao PMDB, na propor-
cionalidade, o PMDB cede a vaga para o PP.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eunício Oliveira, Líder da 
Bancada do PMDB no Senado, reitera que o PMDB 
indicará para a terceira vaga do partido...

Indicará para a terceira vaga do Partido na Mesa 
do Senado Federal.
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O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – E todos nós con-
cordamos.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem o Senador Ciro Nogueira.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Todos nós concordamos, Sr. Presidente, todos 
concordam com isso, só que a rodada que vai fazer, 
a terceira vaga a que o PMDB tem direito, de acordo 
com a proporcionalidade, é a primeira suplência. Só 
é essa a discussão, não é o PP escolher a vaga, não 
tem nada, foi um compromisso que o PMDB fez com 
eles. Agora eles escolheram. Já pensou se tivessem 
escolhido a primeira vice-presidência, ou a segunda 
vice-presidência, ou tivesse escolhido a primeira se-
cretaria? Não funciona assim. Então, dentro da pro-
porcionalidade, o que o PMDB tem direito é à primei-
ra suplência e todos nós concordamos. Então, é uma 
questão de V. Exª, como tem muita experiência, fazer 
esse pequeno ajuste. Os líderes todos já o fizeram.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, em seguida ou-
viremos o Senador Acir, pela ordem. O Senador José 
Agripino já havia pedido. Pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
a manifestação do Líder Eunício, reiterada pelo Líder 
Gim Argello, de que o PP indica o Senador Ciro Noguei-
ra para a Secretaria, fica tudo definido, exceto quem o 
PMDB indica para a suplência. Se o PMDB disser que 
o primeiro suplente é fulano de tal e o lugar do PR, pela 
proporcionalidade, está assegurado, podemos votar to-
dos os nomes, falta apenas o PMDB indicar o primeiro 
suplente da Mesa, que cedeu lugar ao Senador Ciro 
Nogueira. E o PP teria direito, pela proporcionalidade, 
à indicação de um suplente, recebe a compensação 
do PMDB com o Senador Ciro Nogueira, que cede ao 
PMDB a indicação do que lhe cabia, que é a primei-
ra suplência. Se houver essa indicação, a chapa está 
posta, é só votar.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
sugiro que V. Exª, através da proporcionalidade, anuncie 
qual o direito de cada Partido e, de pronto, o Partido 
indique o seu representante, para podermos avançar. 
Quais são as do PMDB, quais são as do PT, e assim 
sucessivamente, para que possamos avançar. V. Exª 
tem, pela proporcionalidade, quais são os de direito 
de cada Partido. Ao V. Exª anunciar qual o direito, o 
Partido anuncia, aqui de baixo, quem é a pessoa que 

vai indicar para ocupar essa vaga. Dessa forma, en-
traremos num entendimento, porque é matemático, o 
PDT gostaria de ocupar a segunda vice, mas cabe ao 
PDT somente a suplência. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, respondendo especi-
ficamente ao Senador Acir e a outros Senadores que 
colocam aqui, mais uma vez, essa questão.

O art. 79 do Regimento Interno do Senado Federal 
diz o seguinte: “Art. 79. No início de cada legislatura, 
os líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão para fixar 
a representação numérica dos partidos e dos blocos 
parlamentares [...] [das] comissões [...].” 

E a Mesa é uma comissão permanente do Se-
nado Federal. De modo que essa decisão, a propor-
cionalidade, jamais será uma decisão do Presidente, 
será, repito, uma construção dos líderes partidários. 
E ela será seguida, não é, de acordo com outro artigo 
do Regimento, tanto quanto possível.

Se não for possível, nós vamos ter que recorrer 
ao voto, não há outra solução para resolver o impasse.

Se não for possível o acordo, a proporcionalidade 
adotada como regra, nós vamos ter que fazer a votação.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – E 
não dá para fazer a votação para atender a proporcio-
nalidade, Sr. Presidente?

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento diz que essa, Senador 
Acir, é tarefa dos líderes partidários. É uma construção 
cujos critérios serão definidos pelos líderes.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel, com a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
muito bem V. Exª já registrou no início dos trabalhos, 
nós teríamos três blocos de votação se não houves-
se acordo: um bloco de votação diz respeito aos dois 
Vice-Presidentes; um segundo bloco de votação diz 
respeito aos quatro Secretários e o terceiro bloco de 
votação diz respeito aos suplentes. Tendo acordo vo-
tam todos juntos. Não tendo, esse é o critério que o 
Regimento determina.

Nós temos acordo, Sr. Presidente, para votar a 
primeira e a segunda Vice-Presidência. Não tem diver-
gência sobre a primeira e a segunda Vice-Presidên-
cia. Se pudéssemos votar esse primeiro bloco, nós 
atenderíamos o primeiro pré-requisito da orientação 
do nosso Regimento Interno e teríamos condição de 
avançar no diálogo dos demais cargos. Portanto, se 
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V. Exª e os líderes concordassem, nós votaríamos os 
dois vices ao tempo em que teríamos o entendimento 
sobre os demais cargos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio e Senadora Lídice 
em seguida.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Dentro dessa 
linha sugerida pelo Senador Pimentel, de resolvermos 
aquilo sobre o que existe consenso, eu diria que não 
há divergência em relação à Primeira Secretaria, que 
cabe, segundo o critério da proporcionalidade, reafir-
mado por todos, ao meu partido, o PSDB.

Então, nessa tentativa de irmos avançando por 
questões que são consensuais, creio que se deveria 
colocar a Primeira Secretaria ao lado da primeira e da 
segunda Vice-Presidência.

O Líder Eunício Oliveira afirmou, agora há pou-
co, que a terceira escolha caberia ao seu Partido, o 
PMDB. Creio que o problema se resume em saber 
qual é essa terceira escolha, qual é a natureza dessa 
terceira escolha: se se trata de um cargo titular ou de 
um cargo suplente. A divergência estando aí, Sr. Presi-
dente, nesse ponto, creio que não estamos pendentes 
de um entendimento partidário, mas de um entendi-
mento regimental. Penso que caberia a V. Exª decidir 
qual é a natureza dessa terceira vaga que caberia ao 
PSDB: de titular ou de suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata, com a pa-
lavra V. Exª.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Pois não, Presidente. 

Primeiro, quero saudá-lo na abertura destes tra-
balhos.

Creio que devemos caminhar, Sr. Presidente, 
como V. Exª disse, para tentar superar as dificuldades.

A posição do Senador Aloysio deixa mais claro 
o ponto em que nós estamos. Nós não podemos en-
cobrir a divergência.

A divergência está justamente na compreensão 
de que essa terceira vaga dá direito a uma indicação 
do PMDB, que é uma titularidade ou uma suplência. 
É essa a discussão. Portanto, creio que nós podere-
mos superar isso.

É difícil votar apenas aquilo que está suspen-
so. Se não chegarmos a essa compreensão, a outra 
forma de identificarmos qual é a dificuldade está ca-
racterizada justamente na divergência da 3ª Secreta-
ria. Se assim for, votemos tudo que é consenso e a 
3ª Secretaria vai à votação. Não vejo outro processo. 
Se não nós vamos passar a noite inteira, não vamos 

chegar a nenhum acordo, vamos perder o dia de hoje 
e a próxima sessão.

Então, creio que se vota aquilo sobre o qual há 
consenso, até a última vaga da suplência. Depois, 
aquilo sobre o que não há consenso é separado e vai 
à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eunício colocou uma suges-
tão de encaminhamento: que realizássemos a eleição 
para o 1º e 2º Vice-Presidentes. O Senador Pimentel 
reiterou a proposta. O Senador Walter Pinheiro, agora, 
está cobrando a concretização da proposta. Eu queria, 
mais uma vez, que a Casa compreendesse o impas-
se. O impasse é que as proporcionalidades calculam 
a Mesa de acordo com 11 vagas...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
não tem acordo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta, darei em segui-
da a palavra a V. Exª. 

Calcula a proporcionalidade de acordo com 11 
vagas. E os partidos, cujas regras de proporcionalidade 
os beneficia, indicaram, de acordo com a proporcio-
nalidade, Senadores para ocupar as vagas, diferente-
mente das vagas de suplentes.

Então, o impasse é que, na verdade, nós reco-
lhemos para as quatro Secretarias, em função dos 
critérios que já foram adotados, a indicação de cinco 
partidos. Precisaria os Líderes decidirem, como manda 
o Regimento, qual partido indicaria o suplente, porque, 
de acordo com os critérios de proporcionalidade, todos 
têm o direito a fazer as indicações que fizeram.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Com a máxima vênia que lhe devida, Sr. Presi-
dente, com todo o respeito que lhe é devido, o senhor 
com muita clareza a situação. Vou apenas corroborar 
o que o senhor está colocando da mesma forma.

Concordo em gênero, número e grau que a pro-
porcionalidade, que é a primeira indicação agora, de-
pois da eleição da Presidência, por proporcionalidade, 
a 1ª Vice-Presidência, por proporcionalidade, pertence 
ao PT; a 2ª Vice-Presidência, pela proporcionalidade, 
que nós estamos seguindo, pertence ao PMDB; a 1ª 
Secretaria, pela proporcionalidade, pertence ao PSDB; 
a 2ª Secretaria, pela proporcionalidade, pertence ao 
PT; a 3ª Secretaria, pela proporcionalidade, pertence 
ao PR; a 4ª Secretaria, pela proporcionalidade, per-
tence ao PTB, de que tenho muito a honra de ser...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Gim, sem querer...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Data maxima ve-
nia, se V. Exª depois construiu um acordo, como mui-
to bem relatou o nobre Senador e Ministro Francisco 
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Dornelles, a quem todos respeitamos, um acordo de 
o PMDB ceder a sua terceira vaga é só dizer, a Mesa 
dizer, e não jogar isso para os Líderes, qual é a ter-
ceira vaga do PMDB, porque a proporcionalidade que 
estamos seguindo, que nos foi entregue, que todos 
nós temos, que todos os Líderes têm, que nos foi en-
tregue pelo Presidente Sarney, pela Doutora Claudia 
Lyra – está aqui a proporcionalidade, foi entregue – é 
essa a proporcionalidade.

Então, concordamos em votar imediatamente o 
escrutínio para os Vice-Presidentes, para os Secre-
tários...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Eu queria mais uma vez ponderar...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, nós temos outra proporcionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Sena-
dor Magno.

Eu queria, mais uma vez, ponderar com o Sena-
dor Gim Argello que a proporcionalidade não é uma 
regra posta. É uma regra a ser construída pelos Líderes 
no início na Legislatura ou agora. A proporcionalidade 
será cumprida no que couber, no que significar acordo 
dos Líderes desta Casa.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Magno Malta, com a palavra V. Exª.

Eu queria ponderar mais uma vez.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB AL) – Com a palavra o Senador Magno Malta, 
em seguida V. Exª. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Anti-
guidade é posto: ele fala, depois eu falo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o nobre Senador Alfre-
do Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PR repete: quer seguir a regra da proporcionalidade. 
Aceita isso para votar as Vice-Presidências e as Se-
cretarias. Se essa regra da proporcionalidade está na 
lei, na Constituição e no Regimento e não for seguida, 
o PR também não aceita votar as Vice-Presidências, 
porque vai indicar nome para votar os cargos da Vice-
-Presidência. 

Nós queremos a regra da proporcionalidade. Em 
qualquer lugar do mundo, seis é maior do que cinco. O 
PR, com a ausência do Senador Antonio Russo, tem 
seis Senadores, e o PP, com o devido respeito, tem 

cinco Senadores. Qualquer que seja a regra, nós temos 
direito. Por que a 3ª Secretaria vai ser disputada, dis-
cutida e os outros não? A regra da proporcionalidade 
tem que valer para todos os cargos, senão o PR, jun-
to com o Bloco União e Força, vão lançar candidatos 
para os outros cargos. Acaba a regra da proporciona-
lidade, portanto. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Magno Malta está com a 
palavra. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse documento 
que, insistentemente, é exibido pelo Senador Gim, que 
foi enviado aos Líderes pela Drª Claudia, a mando do 
então Presidente da Casa, Senador José Sarney e 
com o cartão dele... 

Ora, o Presidente desta Casa jamais mandaria 
uma tabela, mal-intencionado, para criar problema. O 
Senador Sarney mandou algo estudado, e com um car-
tão, a todos os Líderes. Isso aqui não é uma invenção 
do Senador Gim Argello. 

Dizia o Líder do meu Partido, o Senador Alfredo 
Nascimento: “Desde que o mundo é mundo e até o fim 
do mundo, seis é maior que cinco.”

Uma vez na História a matemática foi contraria-
da: Jesus curou dez e só um voltou para agradecer e 
nove foram embora. Então, um é maior que nove. Só 
essa vez, depois nunca mais. 

Então, se há um acordo do PMDB para ceder 
uma vaga para o PP – se foi um acordo –, é obrigado a 
cumprir, porque acordo é para cumprir. Só que eu não 
sei quais são os problemas, as demandas internas do 
Partido. Criou-se um imbróglio e o PMDB, com todo o 
respeito, está tentando ser Tiradentes com o pescoço 
dos outros. Quem que ser Tiradentes que assuma os 
riscos. Fez o acordo com o PP, cumpra o acordo com 
o PP, mas não com o pescoço do PR. Nós temos o di-
reito à vaga na proporcionalidade. Ou colocamos tudo 
a voto, as Vice-Presidências, as Secretarias, tudo a 
voto – isso seria muito mais legítimo e até muito mais 
bacana – ou, então, nós também não vamos votar as 
Vice-Presidências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, Senador Blairo 
Maggi, Senador Francisco Dornelles, Senador Eduar-
do Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O 
Senador Blairo Maggi está inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, em seguida.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria só de 
relembrar que acordo é acordo. Além da maioria ou da 
proporcionalidade maior que o PR tem, nós também 
fizemos um acordo e comunicamos a V. Exª e ao Pre-
sidente Sarney sobre como nós íamos nos conduzir 
nesta eleição. À época, eu era o Líder e, por isso, estou 
falando aqui. Além da proporcionalidade, como eu já 
disse, nós temos esse acordo. E o acordo era de que 
o PR indicaria a 3ª Secretaria.

Além disso, por ter feito o acordo, eu neguei o meu 
voto ao meu colega de Mato Grosso, Senador Pedro 
Taques, que me pediu voto pessoalmente. Eu disse 
ao Senador Pedro Taques: nós temos um acordo; eu 
tenho um acordo já feito dentro do meu Partido, dentro 
do meu bloco partidário. Portanto, não poderia atender 
o pleito do meu colega do meu Estado.

Então, eu quero pedir aqui a V. Exª que respeite o 
acordo que foi feito. Parece-me que, na política, o que 
mais vale são os acordos. E, neste momento, estão 
querendo fugir dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

Senador Eduardo Lopes, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma que falou o Senador Blairo, da mesma forma eu 
tenho muita clareza sobre isso. O acordo, desde a vo-
tação para a presidência, cargo para o qual o senhor 
foi eleito, o que nos fez fundamentar foi exatamente a 
proporcionalidade e o que está sendo mantido agora 
para essas questões.

Então, se o PMDB fez o acordo com o PP para 
dar a sua terceira indicação, nós estamos falando da 
primeira suplência. Nós estamos falando de uma su-
plência. Não estamos falando de cargos da titularidade.

Então, para mim, o PP está quebrando a pro-
porcionalidade. O que não está fazendo hoje com que 
conduzamos todos os nossos votos. Se isso acontecer, 
nós vamos votar, vai haver disputa da 3ª Secretaria. 
E, como disse o Líder do PR, o Senador Alfredo, nós 
vamos esticar também para outros cargos, porque aí 
a proporcionalidade foi esquecida.

Eu acho que o que deve ser mantida é a propor-
cionalidade. Então, a 3ª Secretaria cabe, pela propor-
cionalidade, à indicação do PR, que indicou o Senador 
Magno Malta. Ao PP, a terceira indicação do PMDB, 
que é uma suplência.

Para mim, isso é assunto bem claro e bem de-
finido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria lembrar aos Srs. Senadores, 
antes de conceder a palavra ao Senador Francisco 

Dornelles, que a proporcionalidade não é um critério a 
ser decidido pela Mesa, é um critério construído pelos 
líderes partidários. É isso que diz o Regimento.

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Eu quero deixar muito 
claro perante todos os Senadores que a proporcionali-
dade partidária foi aprovada, Sr. Presidente, em reunião 
de Líderes realizada no dia 14 de fevereiro de 2012 e, 
com base nesse documento da Mesa do Senado, a 
terceira escolha do PMDB antecede a primeira esco-
lha do PR. De modo que caberia essa terceira escolha 
transferida ao PP, caberia ao PP a escolha antes da 
escolha do PR, em decorrência do acordo com o PMDB.

Agora, não está se quebrando a proporcionalida-
de. Apenas a proporcionalidade que nós entendemos, 
cujo documento foi distribuído para todos os Líderes do 
Senado, ela foi aprovada em reunião de Líderes em 14 
de fevereiro de 2012; e, de acordo com essa propor-
cionalidade estabelecida nesse documento da Mesa, 
caberia ao PMDB a terceira escolha antes do PR; e, 
como o PMDB cedeu essa terceira escolha para o PP, 
cabe ao PP essa escolha da 3ª Secretaria, mantendo 
e respeitando o critério da proporcionalidade estabe-
lecida no dia da abertura da Sessão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais do que qual-
quer discussão aqui acerca das dúvidas regimentais, 
quero discordar de V. Exª, porque a regra é inclusive 
baseada em números. Portanto, alguém tem que ar-
bitrar. Perdoe-me, mas não vamos poder ficar aqui a 
vida inteira numa interpretação de Plenário. A regra 
trata de números. 

O quando possível, Sr. Presidente, é quando nós 
nos deparamos inclusive com situações como convi-
vem e conviveram de maneira inclusive harmoniosa o 
PSB e DEM, e resolveram. É esse onde couber. Os 
dois têm o mesmo número de Senadores; portanto, 
os dois fizeram acordo e os dois resolveram os pro-
blemas: um sendo deslocado para a Mesa e o outro 
sendo deslocado para a Comissão. O restante é apli-
cação numérica na Mesa. 

Então, se temos divergência, é começar a vota-
ção, e aí nós vamos resolver isso. Não há outra saída, 
Sr. Presidente.

Quero insistir nesse processo, para que possa-
mos inclusive iniciar a votação daquilo que os partidos 
apresentaram, os nomes, desde a primeira vice até o 
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último suplente, para que a gente proceda à votação 
e à apreciação em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª e, 
mais uma vez, eu queria repetir que V. Exª não está 
discordando do encaminhamento da Presidência; V. Exª 
está discordando do art. 79 do Regimento Interno. O 
art. 79 do Regimento, que já li e quero repetir, diz que 
“no início de legislatura, os Líderes partidários, uma 
vez indicados, reunir-se-ão para fixar a representação 
numérica”.

Isso não é decisão da Mesa. Ocorrendo o que 
está ocorrendo, havendo a indicação legítima de oito 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras para ocuparem sete 
cargos, não caberá jamais ao Presidente dizer qual é 
o Senador de qual partido que vai descartar.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
por isso, Sr. Presidente, que estou dizendo que esse 
é um encaminhamento. Se há oito para sete vagas,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não é decisão minha.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –... 
só há um método para decidir isso, Sr. Presidente; é o 
mesmo método que norteou a escolha de V. Exª: voto. 
Não há outro método, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas eu não... 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – V. 
Exª me perdoe. O método é numérico, é claro, os que 
pleiteiam a partir do que o Regimento lhes garante.

O Regimento garante àqueles que têm número 
de Senadores pleitear o cargo sob a orientação re-
gimental, que determina que dado número... É essa 
proporção que diz qual o lugar que eu ocupo na Mesa. 
O meu Partido, por exemplo, ocupa dois lugares na 
Mesa, em virtude do número que ele tem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senador Walter, eu não estou discor-
dando disso.

Eu queria que V. Exª compreendesse, e a Casa 
também, que há dois critérios postos de proporciona-
lidade: um que foi lido e repetido várias vezes pelo Se-
nador Gim e outro que foi lido e repetido várias vezes 
pelo Senador Francisco Dornelles.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
com a máxima vênia...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – Todos 
vão poder falar. Apenas deixem-me concluir.

Existem dois critérios, e essa decisão não é mi-
nha. A decisão não é minha; a decisão é do Plenário.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, Sr. Pre-
sidente.

Presidente Renan...
O SR. AFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 

– Presidente, pela ordem. 
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Um minutinho, Senador Alfredo.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AL) – Está 

com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin e em 
seguida, V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem revisão da oradora.) – Presidente, eu acho 
que todos que estão falando...

Aqui há duas teses, Presidente Renan. Eu prestei 
atenção, com muita paciência, a todas as intervenções 
até o momento. O que existe aqui é a reivindicação de 
dois critérios diferentes de proporcionalidade, como V. 
Exª acabou de dizer. 

O que existe aqui é a reivindicação de dois cri-
térios diferentes de proporcionalidade, como V. Exª 
acabou de falar. O primeiro é aquele que o Senador 
Dornelles falou, uma reunião de Líderes do dia 14 de 
fevereiro de 2012, que teve que se reunir para modifi-
car o critério de proporcionalidade em decorrência da 
criação do PSD, ou seja, por uma decisão judicial, e o 
outro critério é aquele que leva em consideração uma 
série de mudanças que ocorreram no Senado a partir 
da eleição, com morte de Senador, com substituição 
de Senador e com cassação de Senador.

Então, acho que a premissa, Sr. Presidente, é de-
cidir qual dos dois critérios vale: o critério do dia 12 de 
fevereiro de 2012, que é o que determina o Regimento 
e que foi aprovado pelo colegiado de Líderes – aí, a 
terceira vaga do PMDB, a escolha de fato antecede à 
escolha do PR. Não houve acordo. Buscou-se acordo, 
mas não houve.

Regimentalmente, Sr. Presidente, eu acho que 
o senhor teria que encaminhar – é esta a questão de 
ordem que eu faço – aos Srs. Líderes qual o critério 
que vale, se este ou aquele, o de fevereiro ou o novo. 
Se for o de fevereiro, a decisão da escolha da vaga 
cabe ao PMDB. Se o PR quiser concorrer, vamos ao 
voto. Aí levanta o Senador Walter Pinheiro. Mas eu 
acho que o que tem que ficar claro é qual das duas 
proporcionalidades. 

Eu estive ontem na Secretaria Geral e recebi duas 
tabelas. E, regimentalmente, até onde eu entendo, o 
que vale é o critério proporcional do dia 14 de feve-
reiro, Sr. Presidente. Então, eu acho que a premissa 
é essa: se é esse o critério, a vaga cabe ao PMDB. 
Se o PMDB fez acordo com o PP, acordo feito. O PR 
reivindica? Vamos a voto. Senão, vamos passar o dia 
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inteiro aqui e não vamos resolver, Sr. Presidente, por-
que conseguiram decidir DEM e PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

Em seguida, nós vamos realizar o escrutínio, 
como foi proposto pelo Senador Eunício e pelo Se-
nador José Pimentel, evidentemente que se houver a 
concordância do Plenário.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
não tem concordância, não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha da Senadora Vanessa, quero arguir que, pela 
parte da manhã, até às 14 horas, a argumentação 
que eu mais ouvi em favor da eleição de V. Exª foi a 
da proporcionalidade, do critério da proporcionalidade. 
Então, parece-me, já que não há divergência para a 
composição do restante da Mesa, que o critério que 
tem que viger é o da proporcionalidade. 

Eu acho que é essa definição que tem que ser 
feita. E aí – permita-me, Presidente – acho que V. Exª 
pode perguntar aos Líderes sobre qual a proporcio-
nalidade que está valendo: se a primeira versão de 
proporcionalidade, apresentada em 14 de fevereiro de 
2012, ou se é a segunda versão de proporcionalidade.

E parece que a definição é essa, porque, veja, 
Presidente, na eleição de V. Exª, ainda há pouco, o que 
foi mais argumentado, inclusive em favor de V. Exª, foi 
esta questão: o argumento da proporcionalidade. 

Veja: na eleição de V. Exª, existia um candidato 
adversário; para o restante da composição da Mesa, 
não há dissenso, há um debate sobre a quem perten-
cem as vagas. Então, se o debate é a quem pertencem 
as vagas, a definição que tem que ser tomada pelo 
colégio de líderes – e, é lógico, não é somente de V. 
Exª, tem que ser do colégio de líderes – é sobre qual 
é a proporcionalidade que está valendo: se a de 14 de 
fevereiro ou se a segunda versão de proporcionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, com toda a satisfação, reiterar 
que essa pergunta – mais uma vez feita pelo Senador 
Randolfe, outros já tiveram a oportunidade de fazê-la 
– não será respondida por mim, ela será respondida 
pelo Plenário e pelos líderes. Não é o Presidente que 
arbitra a proporcionalidade. A proporcionalidade, diz 
o Regimento, é no que couber.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– De pleno acordo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Plenário é que responde a essa per-
gunta definitivamente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Se V. Exª me permite, porque V. Exª não consulta, 

então, o colegiado de líderes aqui sobre qual é a opi-
nião sobre as duas versões? É a sugestão que enca-
minho a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a sugestão de encaminha-
mento e, mais uma vez, eu consulto o Plenário qual é a 
proporcionalidade que vai ser levada em consideração. 
Se houver acordo com relação à proporcionalidade, 
nós observaremos o acordo e faremos imediatamente 
a eleição. Se não houver acordo, nós temos que fazer 
a eleição – e eu queria fazer esse apelo à Casa – para 
um escrutínio em que houver acordo. 

Então, foi sugerido pelo Senador Eunício, pelo 
Senador Pimentel e por alguns outros Senadores que 
nós realizemos a eleição para os dois Vice-Presidentes.

Vamos fazer a eleição. Pelo menos, para isso, há 
acordo. E, em seguida, nós discutiremos as Secreta-
rias. Cada momento com a sua agonia.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Questão de ordem, Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice, com a palavra V. Exª.

A SRª. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, no sentido de 
ajudá-lo, o requerimento a respeito da proporcionalida-
de que vale foi feito por mim, por escrito, diretamente 
ao Presidente Sarney, que me enviou, com um cartão, 
esta tabela de proporcionalidade, para ajudá-lo. Esta 
tabela de proporcionalidade, Presidente Renan...

(Intervenções fora do microfone.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Se-

nador Sérgio, imploro a V. Exª um pouco de atenção, 
porque isso é o que está sendo discutido por todos nós. 

A tabela encaminhada pelo Senador Presidente 
José Sarney, para todos os Líderes, ontem, foi esta 
tabela, e ele o fez após um ofício de minha autoria, so-
licitando esta correção. Esta tabela foi a mesma tabela 
utilizada para que pudéssemos elegê-lo Presidente. 
Esta tabela não muda o número de cadeiras do PMDB 
– eram 19 membros, continuam 19 –, mas ela serviu 
de referência para que discutíssemos a Presidência 
de V. Exª, que ganhou no voto e na proporcionalidade. 

Sr. Presidente, eu apelo a V. Exª, porque não 
existe voltarmos a discutir qual é a tabela de proporcio-
nalidade. Ela está definida, indicada aos Líderes pela 
Presidência anterior. O que existe agora é tratarmos 
de resolver, de forma inteligente, porque ninguém quer 
um impasse, o formato desta votação. 

Diversos Líderes já falaram. Nós não temos se-
gurança. Aqueles que têm direito a lugar na Mesa, Se-
nador Vital, que não seja na Vice-Presidência, não se 
sentem seguros em votar apenas as Vice-Presidências, 
sem que esteja resolvida a questão das Secretarias. Por 
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isso, eu apelo para que possamos votar integralmente 
a chapa, com apenas o dissenso. Qual é o dissenso? 
É se a terceira vaga do PMDB dá direito a uma titula-
ridade ou a uma suplência. Se é isso e se a disputa é 
a da 3ª Secretaria, vamos votar tudo e vamos ao voto 
para a 3ª Secretaria. Os Líderes vão se comprometer 
com aquele candidato que nós considerarmos que tem 
o direito à proporcionalidade daquela vaga. No caso, 
nós temos o compromisso com o PR.

Obrigada. 
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

como está esclarecido agora...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim, eu queria, respondendo à 
Senadora Lídice da Mata, dizer que eu não sou contra 
o encaminhamento – muito pelo contrário – proposto 
por V. Exª. Muito pelo contrário! 

Se não houver consenso, eu concordo com V. Exª 
que vamos ter de encaminhar a votação. E o Regimento 
manda que a eleição se faça em quatro escrutínios, e 
nós passaremos imediatamente ao segundo escrutínio.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Art. 60 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Art. 60 do Regimento Interno.

Então, na forma do Regimento Interno, nós va-
mos eleger, na forma do Regimento Interno, art. 60, 
que disciplina a eleição para os membros da Mesa, § 
1º, inciso I, eleição para Presidente; inciso II, eleição 
para Vice-Presidente. Portanto, nós vamos realizar, 
na forma do Regimento, eleição para Vice-Presidente.

Estão inscritos...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

eu só queria deixar registrado que não existe acordo 
para isso. O que todo mundo lhe propôs foi justamen-
te o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já estão indicados; nós vamos seguir 
o Regimento. 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Foi o contrário 
do que foi colocado... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Todo mundo sugeriu a V. Exª que fizesse... 
Parece que o senhor não escutou. O que agora apa-
receu, de onde foi que saiu a tabela correta, foi uma 
reivindicação do PSB, através da Senadora Lídice da 

Mata; foi encaminhada para todos os Líderes a tabela. 
Quem reivindicou isso por escrito foi o PSB, por meio 
da Senadora Lídice da Mata. Foi distribuída a tabela 
com todos os índices, com toda a proporcionalidade, 
para todos os Líderes. Aí o que acontece? Todos os 
Líderes concordam que seja feita, a reivindicação é 
que sejam votados os Vices e os Secretários. Agora, 
V. Exª está fazendo que não está escutando isso nem 
a razão do que foi colocado! Não dá para este Plená-
rio todo entender que, dessa forma, essa condução 
de V. Exª, porque foi esclarecido aqui, agora, de onde 
apareceu a tabela, o porquê desses cálculos, a pro-
porcionalidade, que elegeu V. Exª. Agora, estão pedin-
do, todos os Líderes pediram a V. Exª que elegesse 
os Vice-Presidentes e os Secretários. Se V. Exª quer 
fazer ao contrário, decida, da mesma forma, qual é a 
participação, qual é o cálculo que vale: o cálculo que a 
Mesa, que o Presidente Sarney enviou ou vai ser outro 
cálculo que V. Exª quer dizer que vale. Pode buscar, 
de 1.800, de 1.700.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim, não preciso dizer para a 
Casa do respeito que tenho por V. Exª e da amizade 
que tenho também. 

O Regimento diz que proporcionalidade não é 
tabela; é construção do Plenário, é decisão do Ple-
nário. Não é decisão da Mesa. Não sou eu que vou 
decidir isso.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Ple-
nário quer votar, vamos decidir isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não vou decidir isso. Senador Magno, 
eu vou pôr em prática o Regimento do Senado Federal 
e realizar, como manda o art. 60, § 1º, inciso II, o escru-
tínio para os Vice-Presidentes. Tenho sobre a mesa...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor Renan, não tem acordo! Vai votar tudo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É Regimento. Não é acordo. É Regimento.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Na 
sequência, votam-se os Secretários?

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – É 
lógico, é lógico.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento manda que se façam quatro 
escrutínios, a não ser que haja acordo para substituir 
a regra do Regimento.

O Regimento é um conjunto de normas, que 
nós aprovamos para organizar os trabalhos da Casa. 
Quando há acordo, substitui-se o Regimento. Quando 
não há acordo, nós temos que seguir o Regimento, no 
seu parágrafo, na sua alínea.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nós 
entendemos, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
eu acho que o pior de tudo isso é a situação ruim em 
que se põe o ex-Presidente da Casa, o Senador Sar-
ney, que mandou essa tabela.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ja-
mais ele quis criar problema para isso. Será que o 
Presidente da Casa não tem entendimento do que é 
proporcionalidade? Ele está sentado ali. Foi ele quem 
enviou aos Líderes. É a mesma proporcionalidade que 
elegeu V. Exª.

Então, se isso não vale, realmente está correto. 
Vamos colocar tudo em votação, e aquele que ganhar 
no voto valerá.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Só para uma sugestão.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Existe uma proporcionalidade que foi aprovada 
pelos Líderes em 14/02/2012. Essa outra tabela foi 
aprovada por quem? Que Líderes aprovaram essa ta-
bela? Só existe uma tabela de proporcionalidade que 
foi aprovada pelos Líderes.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Vou apresentar uma resolução da Mesa sobre o co-
légio de Líderes.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – A outra é Sobrenatural de Almeida. Todo mun-
do sabe que ela existe, mas ninguém sabe quem a 
aprovou, de onde saiu, o que foi feito. É a tabela do 
Sobrenatural de Almeida; não foi aprovada pelos Lí-
deres. Existe aqui, mas ninguém sabe de onde saiu e 
quem a aprovou.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, não havendo acor-
do, nós vamos encaminhar na forma do Regimento a 
eleição para o segundo escrutínio. Nós vamos eleger 
pelo voto os Vice-Presidentes: o 1º Vice-Presidente é 
indicado pela Bancada do PT, Senador Jorge Viana; 
e o 2º Vice-Presidente é indicado pela Bancada do 
PMDB, Senador Romero Jucá. Para esse escrutínio já 
há um acordo predefinido. Pelo menos foi isso que nós 
entendemos do Plenário e das Lideranças partidárias.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa 
que prepare o painel para que nós possamos imedia-
tamente começar a votação.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, V. Exª encaminha dessa forma, 
e o Bloco União e Força concorda com V. Exª para 
homenageá-lo no seu primeiro dia como Presidente 
desta sessão.

Agora, gostaria que o senhor, da mesma forma, 
com essa mesma tranquilidade, dissesse qual é a 
proporcionalidade que vale: aquela da qual os Líderes 
disseram que participaram – eu não participei, nem os 
outros Líderes aqui consultados; não há problema ne-
nhum – ou a que ontem o Presidente Sarney enviou, 
a pedido do PSB.

Agora, o que eu gostaria de dizer a V. Exª é que 
nós estamos com muita tranquilidade nisso. Nunca des-
respeitei uma proporcionalidade, nem vou desrespeitar.

O Senador Jorge Viana, do PT, vai contar com 
o nosso voto, com o nosso apoio; o Senador Romero 
Jucá vai contar com o nosso voto, com o nosso apoio. 
Não há dificuldade nenhuma; por quê? Porque está se 
respeitando a proporcionalidade.

É só isto que nós estamos pedindo: que seja 
respeitada a proporcionalidade para o Partido da Re-
pública.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Questão de ordem, Presiden-
te Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos com a palavra.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Eu 
quero apenas externar aqui a minha opinião. Como 
não está havendo acordo, só resta uma alternativa: 
nós invocarmos o art. 60 do Regimento Interno e colo-
carmos em votação. Teria de ser respeitada a propor-
cionalidade. Entretanto, como não está havendo esse 
acordo, só nos resta usar o art. 60, I, e entrarmos em 
processo de votação.

Eu particularmente já tinha meu candidato a Vice, 
que é o meu caro amigo Senador Jorge Viana. Eu já 
me comprometi com ele. Independentemente de acor-
do, eu voto com o Senador Jorge Viana, como também 
voto, para 1º Secretário, em Flexa Ribeiro. Eu já estou 
praticamente definido. Agora, temos de colocar em vo-
tação, para de fato concretizarmos aqui a composição 
da Mesa Diretora do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, V. Exª tem 
absoluta razão.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos proceder à votação.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – O PSDB recomenda a votação no acordo 
partidário dos indicados pelo PT e pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB recomenda o voto favorável 
às indicações do PT e do PSDB, respectivamente Se-
nadores Jorge Viana e Romero Jucá.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O Bloco União e 
Força recomenda o voto “sim”, a favor da eleição do 
Senador Jorge Viana e Romero Jucá, na condição de 
1º e 2º Vice-Presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PT recomenda o voto “sim”.

Senador Francisco Dornelles.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, o PCdoB indica o voto “sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, o Partido dos Trabalhadores recomenda...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, o PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Partido Progressista recomenda o 
voto “sim”.

Senador Wellington Dias, como vota o PT?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

Partido dos Trabalhadores recomenda o voto “sim”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– O PMDB também recomenda o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido dos Trabalhadores recomen-
da o voto “sim”.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O 
Partido Socialista também recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Socialista também recomen-
da o voto “sim”.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB também recomenda o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB recomenda...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, o PSOL vota “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas recomenda o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O DEM vota “sim”.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– Sr. Presidente, o PCdoB marcha unido, vota “sim”.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sena-

dor Renan, o PSD encaminha o voto para 1º Vice no 
Senador Jorge Viana, do meu Estado, e no Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSD encaminha o voto favorável, “sim”, 
ao Senador Jorge Viana e ao Senador Romero Jucá.

Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O 

PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PDT encaminha voto “sim” aos Senadores 
Jorge Viana e Romero Jucá. (Pausa.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presiden-
te Renan, acho que já podemos proceder à apuração 
porque todos os Senadores já votaram, para podermos 
seguir com as demais votações.

Está faltando o Delcídio, que está atrasado aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Consulto os Srs. Senadores se já votaram e se 
nós podemos encerrar o processo de votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se podemos 
encerrar a votação e proclamar o resultado. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 00235 



00236 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Votaram SIM 65 Srs. Senadores; NÃO, 3.

Estão, portanto, eleitos o Senador Jorge Viana 
para a 1ª Vice-Presidência do Senado Federal e o 
Senador Romero Jucá para a 2ª Vice-Presidência do 
Senado Federal. (Palmas.)

Se houver acordo para o encaminhamento do 
terceiro escrutínio, vamos encaminhar de acordo com 
o entendimento dos Líderes, com a construção dos 
Líderes; se não houver acordo, vamos realizar a vota-
ção. Não há alternativa para se resolver esse problema 
além da votação, infelizmente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
para sugerir o encaminhamento. A chapa oficial é a 
seguinte:

1º Secretário: Flexa Ribeiro.
2º Secretário: Angela Portela.
3º Secretário: Magno Malta.
4º Secretário: João Vicente Claudino.

Essa é a chapa oficial. Se mais algum partido 
quiser apresentar para as secretarias alguma outra 
chapa, que fique à vontade.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Por favor, estou 
com a palavra.

A chapa oficial é:
1º Secretário: Senador Flexa Ribeiro.
2º Secretário: Senadora Angela Portela.
3º Secretário: Senador Magno Malta.
4º Secretário: Senador João Vicente Claudino.
Essa é a nossa sugestão, a chapa nº 1.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Srs. Senadores, na forma do Regimento...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O 

PDT concorda, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, o PRB concorda com o encaminhamento 
do Senador Gim Argello.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Sr. Presidente, não há chapa oficial. A chapa 
oficial só poderia ser anunciada por todos os Líderes. 
Nós mantemos a posição e o nome do Senador Ciro 
Nogueira como candidato à 3ª Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, se houver acordo, vo-
taremos no painel. Se não houver acordo, vamos ter 
que eleger os secretários na cédula, repetindo o que 
fizemos pela manhã, na eleição para Presidente do 
Senado Federal.

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

– Sr. Presidente, há acordo no 1º, no 2º e no 4º. Só há 
pendência no 3º.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fora do microfone.) – Se houver acordo 
com proposta de encaminhamento, nós faremos.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB encaminha nessa condição. O que tem 
acordo, votamos no painel; o que não tem acordo, vo-
tamos na cédula.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O.k., Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O 
PRB aceita o encaminhamento do Senador Gim Argello.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, o PDT acompanha a votação no painel no 
que há acordo. No que não há acordo, vamos à cédula.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Consulto novamente ao Plenário se 
podemos realizar a votação por acordo. Se houver 
acordo para os quatro Secretários, nós realizaremos 
no painel a votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, há acordo, excluída a 3ª Secretaria: 
1ª, 2ª e 4ª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – O Sr. Inácio Arruda está sugerindo o 
seguinte encaminhamento: que nós façamos a eleição 
por acordo para o 1º Secretário, Flexa Ribeiro, indica-
do pelo PSDB; para a 2ª Secretária, indicada pelo PT, 
Angela Portela; e para o 4º Secretário, indicado pelo 
PTB, Senador João Vicente. Se houver acordo e o Ple-
nário entender que nós deveremos fazer essa votação 
no painel, nós vamos realizar essa votação no painel. 
Como não há acordo para a 3ª Secretaria, nós vamos 
votar. Tem de decidir no voto. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
O.k., Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Esse é o encaminhamento que nós 
deveremos adotar.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – De acor-
do com o encaminhamento, Sr. Presidente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O 
PSB concorda com o acordo. O PSB concorda com o 
encaminhamento, Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, o DEM encaminha “sim” a esse acordo de 
indicação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
PT encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – O PSB concorda com o encaminha-
mento sugerido pelo PCdoB.

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O 
DEM encaminha “sim”, também, para escolher o 1º, o 
2º e o 4º. O 3º vai para votação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – O PP concorda com esse encaminhamento, Sr. 
Presidente, o 1º, o 2º e o 4º.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – O PP concorda com esse encaminha-
mento.

Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – O PSDB de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL.) – O PSDB também está de acordo com 
esse encaminhamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
Partido dos Trabalhadores concorda com esse enca-
minhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, Senador Gim Argello, salvo engano, a sua 
proposta de encaminhamento foi a votação no painel. 
A chapa oficial com os quatro já decididos. Quem votar 
“sim”, vota nessa oficial; quem votar “não” está votando 
no Ciro Nogueira, é isso?

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) 

– Não, eu entendi. A proposta agora é para votar se-
parado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Senador Eduardo, não havendo acor-
do…

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Eu 
perguntei se o seu encaminhamento era esse.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Obrigado por me 
voltar a palavra.
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Eu vou concordar, Senador, com a votação do pai-
nel de todos os secretários. Como estão dizendo que, 
agora, não vão respeitar a proporcionalidade no 3º...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Vota “sim”.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Então, vamos 
fazer o seguinte: vamos votar os três, Sr. Presidente, 
colaborando novamente com V. Exª, vamos votar os 
três, por um acordo que não foi firmado por nós, em 
que não estão respeitando a proporcionalidade, mas 
vamos deixar. Vamos votar os três agora e vamos 
para a votação seguinte, pela 3ª Secretaria, só para 
confirmar que esta Casa respeita a proporcionalidade.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, sanada a dúvida, vamos seguir o encami-
nhamento da maioria dos líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, mais uma vez, nós vamos fazer 
a votação no painel para três secretários, e vamos re-
alizar, na cédula, votação para o 3º Secretário.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O 1º, o 2º e o 4º na cédula.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, eu peço à Secretaria-Geral da 
Mesa que prepare o painel.

Os Srs. Senadores que votarem “sim” estarão 
votando pela aprovação dos nomes do Senador Fle-
xa Ribeiro, para 1º Secretário, indicado pelo PSDB; da 
Senadora Angela Portela, para 2ª Secretária; e, para o 
4º Secretário, Senador João Vicente Claudino.

Em seguida, nós realizaremos a eleição, na cé-
dula, para o 3º Secretário.

Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente, Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Acir, com a palavra V. Exª. 
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Te-

mos acordo também para as suplências. 
Sugiro que a gente avance, no painel, as suplên-

cias que têm acordo, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Acir. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Su-
giro que a gente recorra ao painel, porque há acordo 
nas suplências também, para a gente poder avançar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se houver acordo, nós faremos votação 
imediatamente, 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Há 
acordo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu acho que tem acordo ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos a votação. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pelo 
menos para três suplências, há acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, ele está pedindo que nós possa-
mos repetir o procedimento para as suplências. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É 
isso. E estou me referindo a isso. Há acordo para pelo 
menos três suplências.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Para três suplências há acordo. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
problema está em quem não for eleito como 3º Secre-
tário, que pode ser suplente, mas o 1º suplente; para 
o 2º, 3º e 4º suplentes já há acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício, quero dizer a V. Exª 
que...

Quero dizer que, antes de encaminhar a votação 
para os suplentes, eu vou ouvir os líderes e especial-
mente o encaminhamento sugerido por V. Exª.

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

V. Exª vai concluir a Secretaria e depois vai dar 
a palavra aos líderes para ver se há concordância ou 
não, para se colocar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Especialmente as suplências.

Consulto os Srs. Senadores se podemos encerrar 
a votação e proclamar o resultado. 

Nós vamos encerrar a votação. 
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 58; NÃO, 6; 2 abstenções.

Estão, portanto, aprovados os nomes, com os 
devidos cumprimentos, do Senador Flexa Ribeiro para 
1º Secretário do Senado Federal, da Senadora Angela 
Portela para a 2ª Secretaria da Mesa do Senado Fe-
deral e do Senador João Vicente Claudino para a 4ª 
Secretaria do Senado Federal. 

Portanto, declaro eleitos e empossados os Se-
nadores Flexa Ribeiro, Angela Portela e João Vicente 
Claudino para a Primeira Secretaria, Segunda Secre-
taria e Quarta Secretaria respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, nós vamos encaminhar a 
votação para Terceiro Secretário do Senado Federal.

A exemplo do que se fez pela manhã, consulto 
os partidos que indicaram os Senadores Ciro Noguei-
ra e Magno Malta se desejam que os seus indicados 
façam uso da palavra na forma regimental. (Pausa.)

Os partidos entendem que não há necessidade. 
Absolutamente, que não há necessidade. 

Convido o Senador Flexa Ribeiro para secreta-
riar os trabalhos.

Nós precisamos rubricar as cédulas e conduzir 
o procedimento da votação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Sr. Presidente, cabe encaminhamento da vo-
tação? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Regimentalmente, cabe encaminha-
mento e os Srs. Senadores...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Eu queria dizer, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encaminhamento, não. Cada Senador, 
a exemplo do que aconteceu pela manhã, se se ins-
crever, terá direito ao uso da palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Eu gostaria de me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero reiterar o que disse esta manhã, 
o meu compromisso com o princípio da proporciona-
lidade, que deve ser adotado no momento da escolha 
dos componentes da Mesa.

De acordo com o critério da proporcionalidade, 
aprovado na reunião de Líderes de 04/12/2012, com 
a correção feita pela entrada no PSB, cabe a tercei-
ra indicação ao PMDB, ou seja, o terceiro nome do 
PMDB. O PMDB indica o terceiro nome antes do va-
loroso partido PR.

Essa vaga foi cedida por acordo ao PP. Por isso 
eu peço o voto dos senhores para o Senador Ciro No-
gueira, para a Terceira Secretaria desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem se enca-
minhar para a fila de votação.

O Primeiro Secretário vai fazer rapidamente a 
chamada.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Eu posso defen-
der o meu?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Senador Renan 
Calheiros, eu posso fazer uso da palavra?

Muito obrigado, Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello, o Regimento, in-
felizmente, manda que nós façamos a chamada por 
Estado. e nós vamos tentar abreviar o processo de 
votação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Convido...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello, nós vamos cha-
mar rapidamente os Estados, pela ordem de votação. 

Rapidamente, os Srs. Senadores já podem se 
encaminhar para que nós possamos abreviar esse 
processo de votação.

Esse é o desejo da Casa.
(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Convido os Senadores representantes do Estado da 
Bahia: Senador João Durval, Senadora Lídice da Mata, 
Senador Walter Pinheiro. 

Convido os Senadores representantes do Esta-
do do Rio de Janeiro: Senador Francisco Dornelles, 
Senador Lindbergh Farias, Senador Eduardo Lopes.

Convido os Senadores representantes do Esta-
do do Maranhão: Senador Epitácio Cafeteira, Senador 
Lobão Filho, Senador João Alberto Souza.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, só para encaminhar. Só para 
encaminhar, Secretário.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Convido os Srs. Senadores representantes do Estado 
do Pará: Senador Mário Couto, Senador Flexa Ribeiro 
e Senador Jader Barbalho. 

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Pernambuco: Senador Jarbas Vasconcelos, 
Senador Armando Monteiro e Senador Humberto Costa. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Acir Gurgacz. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para encaminhar.

De acordo com a proporcionalidade, o PDT está 
encaminhando o voto para o PR. De acordo com a 
proporcionalidade, para encaminhar, pelo PDT, votar 
no Senador Magno Malta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Blairo 
Maggi. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Que-
ro, em nome do PR, encaminhar o nome do Senador 
Magno Malta para ocupar a 3ª Secretaria e pedir aos 
colegas Senadores que referendem o nome dele, por-
que estarão referendando o acordo que fizemos para 
a eleição de V. Exª.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Blairo Maggi. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Con-

vido os Srs. Senadores representantes do Estado de 
São Paulo: Senador Eduardo Suplicy, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, Senador Antonio Carlos Rodrigues. 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
enquanto está chamando, só para reafirmar o nosso 
compromisso com a proporcionalidade, votando no 
Senador Magno Malta. Reafirmando: o PTB e o Bloco 
União e Força votam no Senador Magno Malta, pedindo 
votos para os demais companheiros, tendo em vista 
que isso é a proporcionalidade, foi esse o combinado. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Convido os Srs. Senadores representantes do Estado 
de Minas Gerais: Senador Clésio Andrade, Senador 
Aécio Neves e Senador Zeze Perrella.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Goiás: Senador Cyro Miranda, Senador 
Wilder Morais e Senadora Lúcia Vânia.
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Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Mato Grosso: Senador Jayme Campos, Se-
nador Blairo Maggi e Senador Pedro Taques.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Rio Grande do Sul: Senador Pedro Simon, 
Senadora Ana Amélia e Senador Paulo Paim.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Ceará: Senador Inácio Arruda, Senador 
Eunício Oliveira, Senador José Pimentel.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado da Paraíba: Senador Cícero Lucena, Senador 
Vital do Rêgo, Senador Cássio Cunha Lima.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Espírito Santo: Senadora Ana Rita, Senador 
Magno Malta, Senador Ricardo Ferraço.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Piauí: Senador João Vicente Claudino, Se-
nador Ciro Nogueira, Senador Wellington Dias.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Rio Grande do Norte: Senador Garibaldi 
Alves, Senador Paulo Davim, Senador José Agripino.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Santa Catarina: Senador Casildo Maldaner, 
Senador Luiz Henrique, Senador Paulo Bauer.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Alagoas: Senador Fernando Collor, Senador 
Benedito de Lira, Senador Renan Calheiros.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado do Sergipe: Senadora Maria do Carmo Alves, 
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador Eduardo 
Amorim.

Convido os Senadores representantes do Estado 
do Amazonas: Senador Alfredo Nascimento, Senador 
Eduardo Braga, Senadora Vanessa Grazziotin.

Convido os Srs. Senadores representantes do Es-
tado do Paraná: Senador Alvaro Dias, Senador Sérgio 
Souza, Senador Roberto Requião.

Convido os Senadores representantes do Estado 
do Acre: Senador Anibal Diniz, Senador Jorge Viana, 
Senador Sérgio Petecão.

Convido os Senadores representantes do Estado 
de Mato Grosso do Sul: Senador Ruben Figueiró, Se-
nador Delcídio do Amaral e Senador Waldemir Moka.

Convido os Senadores representantes do Distrito 
Federal: Senador Gim, Senador Cristovam Buarque, 
Senador Rodrigo Rollemberg.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Rondônia: Senador Acir Gurgacz, Senador 
Ivo Cassol, Senador Valdir Raupp.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Tocantins: Senadora Kátia Abreu, Senador 
João Ribeiro, Senador Vicentinho Alves.

Convido os Srs. Senadores representantes do Es-
tado do Amapá: Senador José Sarney, Senador João 
Capiberibe, Senador Randolfe Rodrigues.

Convido os Srs. Senadores representantes do 
Estado de Roraima: Senador Sodré Santoro, Senadora 
Angela Portela, Senador Romero Jucá.

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, a leitura 
dos Srs. Senadores representantes de todos os Esta-
dos da Federação e do Distrito Federal foi concluída.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Flexa Ribeiro comunica que 
já foi concluída a chamada por Estado da Federação. 
Os Srs. Senadores já foram todos convidados a votar.

Peço ao Senador Flexa Ribeiro que presida cir-
cunstancialmente o processo de votação porque eu 
também vou participar da eleição.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Obrigado, Sr. Presidente. Vamos aguardar a 
conclusão da votação.

O Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encareço ao Sr. Primeiro-Secretário a 
leitura do expediente sobre a Mesa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Há 
expediente sobre a Mesa, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, comunicamos a V. Exª que os Se-
nadores do PSDB decidiram, por unanimidade, indicar 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira como Líder da Ban-
cada. Assinado pelos Senadores do PSDB integrantes 
da Bancada.

Sr. Senador, temos a honra de comunicar a V. 
Exª a eleição do Senador Acir Gurgacz como 
Líder da Bancada do PDT para o biênio 2013 
e 2014. Ao ensejo renovamos a V. Exª protes-
tos de elevada estima e consideração.Assina-
do por Senadores integrantes da Bancada do 
PDT, Sr. Presidente.

Sr. Presidente do Senado Federal, o Partido da 
República, através dos seus membros, abaixo 
assinados, indica o Sr. Senador Alfredo Nasci-
mento (PR – AM) como Líder do Partido para 
o período de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de 
janeiro de 2014. Assinado pelos Senadores 
integrantes do Partido da República.
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Excelentíssimo Sr. Presidente, com os meus 
cordiais cumprimentos, valho-me do presente 
instrumento para informar a V. Exª que perma-
necerei no biênio 2013/2014 como Líder do 
Partido Republicano Brasileiro, PRB. 

Na oportunidade, apresento votos de elevada 
estima e de distinta consideração. Assinado 
pelo Senador Eduardo Lopes, Líder do PRB.

Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Fede-
ral, apraz-me informar a V. Exª que em reunião 
da Bancada do PSB, Partido Socialista Brasi-
leiro, foi indicado o nome do Senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB – DF), para assumir a lide-
rança do PSB a partir do dia 4 de fevereiro de 
2013. Assinado pela Senadora Lídice da Mata e 
pelos demais Senadores integrantes do Senado.

São os seguintes os Ofícios na íntegra:
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Ofício nº 11/2013-GSEL

Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos valho-me 

do presente instrumento para informar a Vossa Exce-

lência que permanecerei, no biênio 2013/2014, como 
Líder do Partido Republicano Brasileiro, PRB.

Na oportunidade apresento votos de elevada es-
tima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O expediente lido vai à publicação.

Indico o Senador Gim Argello para ser escruti-
nador do processo de votação. E o Senador Benedito 
de Lira.

Vamos proceder à apuração.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra o Sr. 1º Secretário para 
fazer a leitura do expediente que está sobre a mesa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –

Sr. Presidente, comunico a indicação do Sena-
dor Eunício Oliveira para assumir a liderança 
do PMDB no biênio 2013/2014. Assinado pelos 
Srs. Senadores membros do PMDB.

Comunico também, Sr. Presidente, a indicação 
do Senador Mário Couto – assinado pelo Líder 
do PSDB, Senador Aloysio Nunes Ferreira, e 
pelo Líder do DEM, Senador José Agripino – 
para assumir a liderança da Minoria em 2013.

São os ofícios, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
Não participaram do processo de votação 11 Srs 

Senadores e Srªs Senadoras (Pausa.) 
Sessenta e sete Srªs e Srs Senadores participa-

ram do processo de votação – conferidos. Isso significa 
dizer que 11 Srªs e Srs Senadores não participaram 
do processo.

Peço apenas um minuto ao Senador Gim Argello 
para repetir a leitura dos votos, porque a Secretaria-
-Geral da Mesa precisa fazer o devido registro do 
apanhado.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, o 
Senador Ciro teve 36 votos, e o Senador Magno Malta 
teve 30 votos. Houve um voto em branco.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Votaram 67 Srs. Senadores.
O Senador Ciro Nogueira teve 36 votos; o Sena-

dor Magno Malta, 30 votos. Houve um voto em branco 
e nenhum voto nulo.

Está, portanto, eleito e empossado o Senador 
Ciro Nogueira para a 3ª Secretaria da Mesa do Se-
nado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto a Casa se vamos realizar 
agora a eleição para os suplentes da Mesa Diretora.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que se 
impõe, pelo mesmo critério.

Sr. Presidente, eu acho que, para completar o 
processo, a dúvida que existia está definida pelo voto.

A sugestão – mera sugestão: o Senador Mag-
no Malta. Não sei se o PR o indicaria como Primeiro 
Suplente, porque, com os restantes três suplentes, já 
há consenso. Se o PR indica o Senador Magno como 
Primeiro Suplente, se poderá votar por consenso os 
quatro suplentes da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Agripino acaba de fazer 
uma proposta. Consulto os Srs. Líderes se há conver-
gência com relação à proposta do Senador Agripino.

Não havendo objeção do Plenário, nós vamos 
encaminhar.

Senador Eunício.
Até agora, a Mesa não tem as devidas indicações 

dos suplentes.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Tem. 

A do PDT está aí, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador João Durval, o PDT já indicou.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – V. 

Exª poderia ler o nome dos quatro suplentes?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 

O PMDB tem a indicação do Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu encareço aos senhores Líderes 
partidários que, por favor, em havendo consenso, sub-
metam à Mesa as indicações para que nós possamos 
proceder à votação.

Por enquanto temos inscritos aqui a Senadora 
Maria do Carmo, o Senador João Durval, o Senador 
Casildo Maldaner, e consulto o PR se vai indicar o Se-
nador Magno Malta ou se tem outra indicação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, não é Maria do Carmo, é Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perdão, perdão, é Senador Jayme 
Campos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Maria do Carmo é a atual suplente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perdão, perdão, perdão.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, mostrando que o Bloco União 
e Força tem muita humildade também – porque isso 
não foi correto, não foi correta a forma como foi con-
duzido, quero aqui deixar registrado isso; enfrentamos 
a disputa, onde gostaríamos de disputar com irmãos 
nossos e disputamos, no compromisso cumprido que 
V. Exª havia construído com o PP, está muito bem, está 
aceito –, com a maior humildade do mundo, vou pe-
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dir ao Senador Magno Malta que aceite disputar essa 
suplência. (Palmas.) 

Estou pedindo, fazendo a indicação da suplência, 
mostrando humildade, mas registrando que, sem contar 
voto, sei o que aconteceu, estou muito triste por causa 
dessa posição que foi tomada aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que votarem “sim” 
estarão aprovando os nomes dos Senadores Magno 
Malta, para 1º Suplente de Secretário da Mesa; do 
Senador Jayme Campos, do Senador João Durval e 
do Senador Casildo Maldaner. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

O Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está aberto o painel.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Os Srs. Senadores que votarem “sim” estarão 

aprovando os nomes dos Senadores Magno Malta, 
Jayme Campos, João Durval e Casildo Maldaner. 

(Procede-se à votação.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem para fazer um breve registro: está 
tomando posse neste exato momento no Tribunal de 
Justiça do meu Estado, e também do Senador Cássio 
Cunha Lima e do Senador Cícero Lucena, Paraíba, a 
primeira mulher a dirigir o Judiciário estadual. 

Trata-se da Desembargadora Maria de Fátima 
Bezerra Cavalcanti, que tem um longo caminho na ma-
gistratura paraibana, com passagens marcantes desde 
Pilões, Guarabira, Rio Tinto, Bayeux e Campina Grande. 

Possuidora de sólido conhecimento jurídico e 
notável inteligência, chegou ao cargo de Desembar-
gadora como primeira mulher a ocupar esse cargo no 
meu Estado no ano de 2012. 

Desde sua escolha, acontecida no mês de no-
vembro do ano passado, ela se preocupou em definir 
equipes de auxiliares e traçou as principais linhas de 
atuação.

Nossos cumprimentos, portanto, à Desembar-
gadora Maria de Fátima e a todos os novos membros 
da Mesa Diretora, desejando uma gestão tranquila e 
positiva à frente da Justiça paraibana, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem, 
apenas para pedir a V. Exª que oriente os Srs. Sena-

dores e as Srªs Senadores, tendo em vista que, na 
segunda-feira, teremos a abertura de painel na Casa 
com o início da sessão legislativa do nosso Senado 
da República, a fim de que possamos, a partir das 16 
horas, abrir o painel no Congresso Nacional para votar 
o Orçamento na terça-feira, de acordo com o enten-
dimento das Lideranças no final da sessão legislativa 
do ano passado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, nós vamos 
conversar com os Líderes, já conversando com V. 
Exª, para que possamos encaminhar essa agenda de 
convocação. A primeira sessão ordinária do Senado 
Federal, necessariamente, terá que ser não delibera-
tiva. Então, nós teremos que convocar, planejar essas 
sessões, essas convocações, de modo a podermos 
contemplar todos os acordos e encaminhamentos que 
já foram realizados.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar, como Relator do Orçamento e 
como autor, junto com diversas Lideranças, o acordo 
para se votar o Orçamento na próxima terça-feira, e 
propor à Mesa e aos Líderes que nós possamos ter, 
às 16 horas, como prevê o Regimento, a sessão do 
Congresso, que é uma sessão simbólica, para abrir os 
trabalhos e, às 18 horas, termos a primeira convocação 
de sessão do Senado, que, também pelo Regimento, 
não pode ser ordinária, não podendo ter, portanto, re-
gistro de presença, para que nós tenhamos já vencido 
essa etapa.

Na terça-feira, abrir-se-ia o painel pela manhã e 
nós faríamos, então, a presença no painel do Senado e 
da Câmara e votaríamos à tarde o Orçamento federal, 
dentro de um acordo construído com todos os Parti-
dos, inclusive os da oposição, no final do ano passado.

Portanto, é essa proposição que faço ao Presiden-
te e aos Líderes para que na terça-feira nós tenhamos 
painel e, efetivamente, possamos votar o Orçamento 
federal da União, do Brasil, que é algo extremamen-
te urgente que seja feito ainda antes do carnaval, Sr. 
Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Alfredo Nasci-
mento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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quero fazer um registro e dizer que, participando das 
primeiras negociações desta Casa, eu saio extrema-
mente decepcionado. Não vale acordo, não vale lei, 
não vale Regimento. 

Quero comunicar a V. Exª que o Partido da Repú-
blica vai perguntar – se é esse o termo – ao Supremo 
Tribunal Federal, vai questionar se vale a regra da pro-
porcionalidade, porque não foi considerada a regra da 
proporcionalidade e, pela primeira vez na minha vida, 
eu vi que seis vale menos do que cinco. O PR tem seis 
Senadores e, qualquer que seja a regra da proporcio-
nalidade estabelecida, o PR tem direito a assento com 
a titularidade da Mesa.

Portanto, eu quero comunicar a V. Exª que o 
Partido da República vai ao Supremo Tribunal Federal 
para que o Supremo diga se vale ou não a regra da 
proporcionalidade. Se valeu para os outros cargos da 
Mesa, por que não valeu para o Partido da República?

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª a comunicação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência lembra ao Plenário a ses-
são solene do Congresso Nacional destinada à insta-
lação dos trabalhos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 54ª Legislatura, a realizar-se no dia 4 de fevereiro, 
às 16h, no Plenário da Câmara dos Deputados.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe e, em seguida, Se-
nadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.

Eu tenho ciência de que, pelo Regimento Inter-
no, a nossa próxima sessão não deliberativa, em que 
serão apresentados requerimentos e outras iniciativas, 
será apenas na terça-feira, mas, dado o caráter da 
excepcionalidade, os Senadores Pedro Simon, Paulo 
Paim e eu encaminhamos um requerimento de voto de 
pesar às vítimas da tragédia que abalou o Rio Grande 
do Sul e o Brasil, com grande repercussão internacio-
nal, com mais de 230 vítimas em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul.

Então, eu solicito a V. Exª, a despeito dos crité-
rios regimentais, que seja antecipada, que a primeira 

iniciativa na sessão não deliberativa de terça-feira seja 
a leitura deste requerimento.

Queria também aproveitar para agradecer os 
gestos do Presidente José Sarney, que, no início da 
sessão de hoje, requereu um minuto de silêncio para 
as vítimas dessa tragédia que abalou o nosso Estado 
e, também, claro, Santa Maria. 

Então, essa é a solicitação que faço, em nome dos 
Senadores Pedro Simon, Paulo Paim e no meu próprio.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe e, em seguida, o 
Senador Wellington.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
me parece que nós temos uma dúvida sobre qual é a 
regra de proporcionalidade que vale. Portanto, em meu 
entender, é pertinente o questionamento feito ainda há 
pouco pelo Senador Alfredo Nascimento.

De forma que eu comunico a V. Exª que nós, do 
Partido Socialismo e Liberdade, iremos, primeiramen-
te, consultar a Mesa sobre qual é a regra de propor-
cionalidade que valerá a partir de agora, que valeu na 
composição da Mesa, e que vale para a composição 
das comissões do Congresso Nacional. 

De igual forma, manifesto, Presidente, a nossa 
intenção, tal qual o PR, de também, se for o caso, se 
nos sentirmos prejudicados na composição e na pro-
porcionalidade, apelarmos para o Supremo Tribunal 
Federal para definir qual é, de fato, a regra de propor-
cionalidade que fica valendo. 

Eu quero comunicar a V. Exª os dois encami-
nhamentos que faremos: o questionamento à Mesa 
e, caso o Partido Socialismo e Liberdade se sinta 
prejudicado, o questionamento ao Supremo Tribunal 
Federal, Excelência.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –... de V. Exª. 

Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero também me somar ao Senador Romero Jucá, 
o nosso Relator, para que nós possamos criar as 
condições objetivas para que, no dia 5 de fevereiro, 
possamos votar o Orçamento da União para 2013. Eu 
entendo que o calendário aqui sugerido pelo Senador 
Romero Jucá de que nós fizéssemos, na segunda-feira, 



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 00249 

uma sessão não deliberativa do Senado é fundamental 
para que nós possamos, na terça-feira, a partir da hora 
que V. Exª designar a sessão do Congresso Nacional, 
discutir e votar o Orçamento da União. Por isso, estou 
solicitando e pedindo a V. Exª que, após esta reunião, 
fizesse o nosso calendário de maneira que, na terça-
-feira, dia 5, nós pudéssemos abrir a discussão do Or-
çamento da União e votá-lo, de acordo com a posição 
do nosso Relator e dos nossos Líderes.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
isso, Sr. Presidente, o nosso requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra ao Senador 
Wellington. 

Eu quero dizer que, não havendo objeção dos 
Líderes e do Plenário da Casa, nós vamos convocar 
para segunda-feira, às 18 horas, uma sessão não de-
liberativa do Senado Federal. Já está, portanto, con-
vocada a sessão. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Concordamos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington, Líder do PT. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em concordância 
com esse encaminhamento de V. Exª, eu quero apenas, 
na mesma linha do Senador Romero Jucá, do Senador 
Pimentel e de outros que aqui me antecederam, sugerir 
que possamos, na segunda-feira, por ocasião da ses-
são do Congresso – já que isto tem de ser feito com 
antecedência mínima de 24 horas –, convocar para a 
terça-feira não uma mas duas sessões. Se puder co-
meçar mais cedo, melhor, mas, caso haja problema, 
em seguida – por exemplo: convocação para 15 horas 
e outra para 18 –, de modo que possamos assegurar 
as condições de votação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Senador Wellington. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se 
puder mais cedo, dando quórum, melhor. Senão, nós, 
as Lideranças, já aqui faremos um esforço para votar 
na segunda. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Apenas para registrar...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pois não. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Apenas para registrar que nós 
já sugerimos, é claro que depende do Presidente do 

Congresso e também da Câmara dos Deputados, con-
vocarmos para terça-feira uma sessão às 14 horas e 
outra às 19 horas. Na hora em que houver quórum, 
nós votamos o mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero, Senador Wellington, 
Senador Walter Pinheiro, eu queria só lembrar à Casa o 
art. 2º do Regimento do Congresso Nacional, que diz o 
seguinte: “As sessões que não tiverem data legalmente 
fixada serão convocadas pelo Presidente do Senado 
ou seu Substituto, com prévia audiência da Mesa da 
Câmara dos Deputados”. Portanto, nós vamos ter que 
aguardar a eleição do dia 4.

Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Primeiro, Sr. Presidente, essa era 
uma das questões para que eu queria chamar a aten-
ção, até porque nós precisamos inclusive ter a outra 
Mesa, da outra Casa, para consagrar a convocação 
do Congresso. 

A segunda questão que eu queria levantar a V. Exª, 
já que nós vamos fazer esse esforço concentrado na 
terça, que se a gente pudesse ter, Presidente Renan, 
uma preliminar na quarta-feira, já que a matéria se en-
contra aqui no Senado, que V. Exª pudesse convocar os 
Líderes para a gente discutir, por exemplo, qual o enca-
minhamento que daremos em relação ao FPE. Então, 
terça-feira nós poderíamos vencer a etapa do Orça-
mento e já abrir a primeira conversa, até porque logo a 
seguir vamos para o recesso do carnaval – obviamente, 
alguns vão pular literalmente o carnaval, como é o meu 
caso, pular fora do carnaval, aproveitar para descansar 
–, então, na volta, a gente já teria pelo menos uma con-
versa, um encaminhamento para ver que tratamento 
nós poderíamos apresentar a essa importante questão 
do FPE, para que não deixemos para a undécima hora 
dos 150 dias que foram apresentados como novo prazo 
pelo Supremo Tribunal Federal. Se pudéssemos fazer 
isso na quarta-feira de manhã, eu agradeceria a V. Exª, 
pelo menos essa conversa com os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a sugestão de V. Exª. Vamos 
fazer isso com muita satisfação. Combinaremos os 
detalhes em seguida.

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Poderíamos abrir o painel para que todos venhamos a 
conhecer o resultado? Solicito a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se todos 
já votaram?

Vamos abrir o painel e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram 52 Senadores: SIM, 47; NÃO, 
3; e duas abstenções.

Estão, portanto, eleitos e declaro empossados os 
Senadores Magno Malta para 1º Suplente de Secre-
tário; Jayme Campos para 2º Suplente; João Durval 
para 3º Suplente; e Casildo Maldaner para 4º Suplente 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há expediente sobre a mesa, Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Exmo Sr. Presidente, comunicamos a V. Exª 
que o Senador Eunício Oliveira é o indicado 
para Líder da Bancada da Maioria para o bi-
ênio 2013/2015.

Assinado pelos Srs. Senadores Líderes dos di-
versos Partidos que formam o Bloco da Maioria.

É o seguinte o ofício na íntegra:

GLPMDB nº 9/2013

Brasília, 1º de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que o Sena-

dor Eunício Oliveira é o indicado para ser o Líder da 
Bancada da Maioria, para o biênio 2013-2015.

Respeitosamente, Senador Francisco Dornel-
les, Líder do PP – Senador Paulo Davim, Líder do PV.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

OFÍCIO Nº 83, DE 2012

Sr. Presidente, nos termos do disposto no § 6º 
do art. 65 do Regimento Interno desta Casa, os 
Senadores da Bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) no Senado Federal que subs-
crevem o presente em reunião realizada nesta 
data resolveram indicar o Senador Gim para ser 
reconduzido ao cargo de Líder do Colegiado no 
período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2015. 
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Atenciosamente. Assinado pelos Senadores 
membros do PTB no Senado Federal.

OFÍCIO Nº 236, DE 2012

Sr. Presidente, nos termos regimentais, os Se-
nadores do Bloco Parlamentar União e Força 
no Senado Federal, em reunião realizada nesta 
data, resolveram indicar o Senador Gim para ser 
reconduzido ao cargo de Líder do Colegiado no 
período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2015.
Informamos também que, de acordo com os 
termos regimentais, as Vice-Lideranças serão 

exercidas pelos Senadores Alfredo Nascimen-

to, Eduardo Amorim, João Costa e Blairo Ma-

ggi, respectivamente. Assinado pelos Srs. Se-

nadores Líderes do Bloco Parlamentar União 

e Força e dos Partidos que integram o Bloco 

Parlamentar União e Força.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Não havendo mais nada a tratar, de-

claro encerrada a reunião preparatória.

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 39 minutos.)
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Ata da 1ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 4 de fevereiro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp

(Inicia-se a Sessão às 19 horas e 18 minutos 

e encerra-se às 20 horas e 48 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB Nº 010/2013

Brasília, 1º de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunicamos que, em reunião desta Liderança 
realizada no dia 31 de janeiro de 2013, o Senador Eu-
nício Oliveira foi eleito Líder do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), no Senado, para o 
biênio 2013-2015.

Nesse sentido, assinam o presente, os parlamen-
tares que constam na lista de assinaturas anexada e 
que participaram da reunião da Bancada.

Respeitosamente,
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OFÍCIO/GSVALV Nº 005/2013

Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, em obediência ao disposto no art. 39, inciso II, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que nesta 
data me afasto do exercício do mandato de Senador 
da República pelo Estado do Tocantins a fim de, nos 
termos do art. 56, I, da Constituição Federal, assumir 

o cargo, para o qual fui nomeado, de Secretário do 
Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto 
ao Congresso Nacional.

Comunico, ainda, nos termos do § 3º do art. 56 
da Constituição Federal, a minha opção pela remune-
ração do mandato de Senador da República.

Colho do ensejo para reiterar-lhe votos de ele-
vada estima e distinguido apreço. – Senador Vicen-
tinho Alves.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, expediente que será lido.

É lido o seguinte:

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os sena-

dores relacionados a seguir indicam o Senador Mário 
Couto para exercer o cargo de Líder do Bloco Parla-
mentar da Minoria, até o dia 31–1–2014.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB; – Sena-
dor José Agripino, Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – O expediente que acaba de ser lido vai 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal rece-
beu, por meio de expediente, Relatório de Viagem do 
Senador Lobão Filho, referente ao Requerimento nº 
921, de 2012, de missão, no qual relata participação 
na missão parlamentar à China, ocorrida no período 
de 14 a 26 de novembro de 2012. 

É o seguinte o expediente:

Brasília, 20 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, encaminho anexo, para 

conhecimento, relatório da missão parlamentar à Chi-
na da qual participei, ocorrida no período de 14 a 26 
de novembro de 2012 e chefiada pelo Senador Flexa 
Ribeiro, atendendo a convite do Embaixador da Repú-
blica Popular da China no Brasil, Exmo Sr. Li Jinzhang.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho.

Relatório

De acordo com o que estabelece o Regimento 
Interno do Senado Federal, encaminho a Vossa Exce-
lência breve relato da viagem de que tive a honra de 
participar, em uma missão oficial a República Popular 
da China, entre os dias 14 a 26 de novembro de 2012.

Foi uma missão chefiada pelo eminente Senador 
Flexa Ribeiro – PSDB/PA, e fizeram parte da comiti-
va os Senadores: Lobão Filho – PMDB/MA, Jarbas 
Vasconcelos – PMDB/PE, Agripino Maia – DEM/RN, 
Cícero Lucena – PSDB/PB, Vanessa Grazziotin – PC 
do B/AM, Aloysio Nunes Ferreira – PSDB/PSDB e o 
Senador Casildo Maldaner – PMDB/SC.

Nesta importante missão diplomática, tivemos a 
honra de conhecer o Parlamento chinês representando 
os 81 Senadores – praticamente 10% do Senado Federal.

O Chefe da delegação, Senador Flexa Ribeiro, 
coordenador desse grupo Brasil-China, aproveitou para 
fazer o convite para que viessem ao Brasil, participar 
de uma comemoração no Senado Federal, homena-
gem que ocorreu no dia 10 de dezembro, quando os 
Correios brasileiros, lançaram selo em homenagem 
aos 200 anos de imigração chinesa no Brasil.

Esta nossa missão Diplomática foi uma justa re-
tribuição à deferência de uma missão Chinesa aqui no 
Brasil no mês de setembro, cumprindo importante dever 
deste parlamento, já que cada vez mais se faz neces-
sário um aprofundamento nas relações bilaterais entre 
essas duas importantes potências econômicas e política. 
Aqui, como lá, travamos fundamental debate envolven-
do temas comuns das assembleias estaduais e munici-
pais, para em definitivo envolver entidades voltadas ao 
comércio e às relações exteriores desses dois países.

O gigante chinês, que por séculos se manteve 
separado do restante do mundo, vem agora provocando 
uma verdadeira revolução econômica, com profunda 
alteração dos eixos tradicionais do mercado interna-
cional, ensejando um estreitamento cada vez maior 
em todos os setores, econômico, cultural, político etc. 
Para preservar relações, principalmente comerciais 
extremamente relevantes para o Brasil.

Trata-se, afinal, de nosso maior comprador, respon-
dendo sozinho por mais de 17% de nossas exportações 
em 2011, um valor estimado em US$44,3 bilhões. É ain-
da o segundo país de quem mais importamos produtos, 
com uma participação de 14,5% do total importado.

Cumpre destacar que a República popular da 
China, com seu um bilhão e 340 milhões de habitan-
tes e um PIB de US$7,4 trilhões, é o segundo maior 
comprador mundial e o maior exportador também em 
nível mundial, sendo que as razões desse crescimento 
podem ser comprovadas em qualquer visita ao país, 
impulsionado certamente pelo seu forte investimento 
em infraestrutura, o que possibilita suportar e garantir 
condições para o seu acelerado crescimento.

Visitamos ainda, à Companhia Nacional de Rede 
Elétrica da China, a maior empresa de transmissão e 
distribuição de energia elétrica do mundo. Outro exemplo 
não menos grandioso foi conhecermos o imenso porto em 
Xangai, que movimenta mais de 30 milhões de containe-
res por ano, além da eficiente rede ferroviária, contando 
inclusive com um trem-bala que percorre longas distân-
cias com velocidade superior a 300 quilômetros por hora.

Nossa missão na oportunidade fez o percurso 
Pequim a Xangai, num trajeto de 1.200 quilômetros, 
em um desses trens de alta velocidade, e ficou claro 
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que nesse aspecto precisamos aprender muito com 
os chineses que estão muito avançados nesse campo.

Segue abaixo discurso que preparei e farei opor-
tunamente, sobre esta importante missão diplomática, 
bem como fotografias ilustrativas.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Retornei recentemente de missão parlamentar 

à República Popular da China atendendo convite da 
Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia Po-
pular daquele país. Quero registrar nesta tribuna a im-
portância e o significado desta visita. Tudo impressiona 
neste gigantesco país de cultura milenar. Chamada no 
passado de “gigante adormecido”, a China acordou e 
hoje é uma potência econômica mundial. Mudanças 
que países desenvolvidos levaram mais de 100 anos 
para vivenciar, a China viveu em um quarto de século.

A China possui atualmente uma das economias que 
mais crescem no mundo. Nos últimos 10 anos, a média 
de crescimento econômico deste país é de quase 10% 
– taxa superior a das maiores economias mundiais, in-
clusive a do Brasil. Em um processo iniciado no fim dos 
anos 70, a China liderou o ranking de crescimento glo-
bal, multiplicou por quatro o tamanho de sua economia, 
tirou milhões de pessoas da pobreza e promoveu o mais 
intenso processo de urbanização já visto na história.

Cheguei à China com aquela velha imagem em 
mente de chineses usando o uniforme azul de Mao Tse-
-tung e bicicletas ocupando as ruas. Que nada! Hoje, 
eles veneram as grifes ocidentais, reconhecem a inicia-
tiva privada e consideram o enriquecimento “glorioso”. O 
país é um imenso canteiro de obras de construção civil, 
com edificações moderníssimas, além de hidrelétricas, 
rodovias e ferrovias. E claro, Ferraris circulando nas ruas.

Este forte crescimento econômico que gera em-
prego, renda e crescimento das empresas chinesas 
também apresenta uma série de problemas que não 
podemos ignorar, tais como desigualdades sociais e 
falta de seguridade social – como leis trabalhistas e 
aposentadoria; escândalos de corrupção e ambientais. 
Na nação mais populosa do mundo, os canteiros de 
obras das cidades são ocupados por uma massa de 
migrantes rurais pobres – um contingente estimado em 
mais de 150 milhões de pessoas. Esse grupo trabalha 
por baixos salários e em condições precárias, contri-
buindo para um dos principais elementos do milagre 
chinês: um exército de mão de obra abundante e barata.

Além disso, segundo ambientalistas, a China sofre 
com a devastação ambiental, que atinge proporções gigan-
tescas, especialmente, na elevação dos níveis de emissão 
de gases poluentes. Mas, ao que parece, a proteção ao 
meio ambiente ganhou destaque entre as ações do gover-
no chinês. Nesta visita, pude constatar esta preocupação 

com o uso sustentável do meio ambiente. Eles têm metas 
numéricas de partículas sólidas para limpeza do ar (?).

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Apesar dos problemas, a China impressiona. Os 

chineses conseguiram chegar neste patamar de cres-
cimento, graças à disciplina e ao foco em metas deter-
minadas. Coisa que o nosso País está muito longe de 
alcançar. Cito como exemplo as Olimpíadas de 2008 re-
alizadas naquele país. Para receber os milhares de es-
trangeiros e, especialmente, adaptar a cidade aos hábitos 
ocidentais, a capital chinesa passou por uma total trans-
formação, passando por reformas de banheiros públicos 
à inauguração de novas linhas de metrô e construção de 
novos estádios. Ou seja, a China estava determinada a 
aproveitar aquele momento para mostrar ao mundo o 
seu processo de modernização e a sua grandiosidade.

Daqui a dois anos, em 2014, sediaremos a Copa 
do Mundo. Isto me causa preocupação, pois o tempo 
é curto para realizarmos todas as obras de infraes-
trutura que o Brasil necessita para um evento dessa 
dimensão – a maior festa do futebol mundial. Nesta 
visita, por exemplo, fui muito questionado sobre os 
preparativos para a Copa, inclusive, sobre o incentivo 
do aprendizado do inglês. Lá, para as Olimpíadas, eles 
promoveram ensino maciço do idioma, principalmente 
para os profissionais prestadores de serviços, pois os 
estudantes começam a estudar inglês ainda na infância.

Vale ressaltar, que a educação tem papel impor-
tante no avanço econômico da China. O lema deles 
é “educação é essencial para o desenvolvimento de 
longo prazo”. Com isso, os gastos do governo com a 
educação vêm crescendo em ritmo acelerado, superior 
ao crescimento do PIB na última década.

No Brasil, a educação alcançou melhoras signi-
ficativas, principalmente, no ensino fundamental, mas 
ainda precisa avançar muito.

Segundo dados do Ideb – Índice de desenvolvi-
mento da Educação Básica, de 2005 a 2011, a educa-
ção nos anos iniciais (até 5 anos) evoluiu de 3,8 para 5 
no índice do governo federal (do Brasil como um todo). 
Se o ritmo for mantido, o País conseguirá atingir a nota 
6 até 2021. Isso significaria ter um ensino compatível 
com o de países desenvolvidos. Mas, até atingirmos 
este índice, temos que investir muito na área de edu-
cação, em todos os níveis.

Enfim, a situação do Brasil é preocupante se com-
pararmos com outras nações em desenvolvimento. É 
dura esta constatação, mas é a realidade. Os chineses 
planejam o futuro. Pensam o amanhã! E isso nos leva 
a observar o quanto o nosso País está despreparado 
para competir com eles. No Fórum “Competitividade 
Industrial da China no século XXI”, organizado recen-
temente pela Fiesp, o Presidente do Conselho Superior 
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de Comércio Externo da Federação, o ex-Embaixador 
do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, declarou 
que “a China não é a razão dos problemas da indústria 
brasileira”. Segundo ele, o problema está no Brasil. na 
perda de competitividade dos nossos produtos. E aler-

tou para a necessidade de repensar a relação com a 
China que se espera nos próximos anos.

Temos muito que caminhar! Não adianta ter-
mos bons projetos se não tivermos competência para 
executá-los.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – O expediente vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 2.435/2012-GPR

Brasília, 10 de dezembro de 2012

Ref.: Protocolo nº 49.0000.2012.005279-9
Ilmº Sr. 
Senador Cícero Lucena
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Brasília – DF

Assunto: Manifestação. Regularidade do procedimento 
adotado pela Assembleia Geral do ECAD

Senhor Senador,
Cumprimentando-o cordialmente, em resposta 

ao expediente (Ofício SF nº 1.087/2012) no qual soli-
cita a manifestação desta Casa sobre a regularidade 
do procedimento adotado pela Assembleia Geral do 
ECAD, informo que esta Presidência acolheu a mani-
festação do Conselheiro Federal Arnoldo Wald Filho 
(SP), pelo arquivamento do feito, conforme cópia do 
parecer em anexo.

Na oportunidade, renovo expressões de estima 
e consideração.

Atenciosamente, – Ophir Cavalcante Junior, 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação e será juntado ao processado do Reque-
rimento nº 547, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu, da Senhora 
Presidente da República, as seguintes. Mensagens:

– Nº 571, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 92, 
2012 (nº 3.430/2008, na Casa de origem), ini-
ciativa da Presidência da República, que dis-
põe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS e de Funções Gratificadas, destinados 
ao Ministério da Integração Nacional, à Superin-
tendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 
– SUDECO, à Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste-SUDENE, à Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte – DNIT, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.742, de 2012;
– Nº 579, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei de Conversão n° 23, de 
2012 (proveniente da Medida Provisória n° 576, 
de 2012), que altera as Leis n°s 10.233, de 5 de 
junho de 2001, e 12.404, de 4 de maio de 2011, 
para modificar a denominação da Empresa de 
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – 
ETAV para Empresa de Planejamento e Logís-
tica S.A. – EPLS e ampliar suas competências; 
e revoga dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de 
setembro de 2008, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.743, de 2012;
– Nº 583, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei de Conversão n° 24, 
de 2012 (proveniente da Medida Provisória n° 
580, de 2012), que altera as Leis n°s 11.759, de 
31 de julho de 2008, que autoriza a criação da 
empresa pública Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada SA. – CEITEC, 11.578, de 
26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a 
transferência obrigatória de recursos financeiros 
para a execução pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios de ações do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC, e 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei n° 12.745, de 2012;
– N° 584, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 10, de 2012-CN, 
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri-
dade Social da União, em favor dos Ministérios 
da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no 

valor global de R$ 802.197.850,00, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente, sancionado e transformado na Lei n° 
12.746, de 2012;
– N° 585, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 12, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e das Cidades, crédito suplementar no 
valor global de R$ 37.500.000,00, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente, sancionado e transformado na Lei n° 
12.747, de 2012;
– N° 586, de 2012, na origem que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei n° 14, de 2012-CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes 
e das Comunicações, crédito suplementar no 
valor global de R$ 141.276.277,00, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente, sancionado e transformado na Lei n° 
12.748, de 2012;
– N° 587, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 15, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em fa-
vor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, da Educação, da Cultura e do Esporte e 
de Operações Oficiais de Crédito, crédito suple-
mentar no valor global de R$ 1.789.182.545,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.749, de 2012;
– N° 588, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei n° 17, de 2012-CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Senado Federal, das Justiças Federal, Eleitoral 
e do Trabalho, da Presidência da República e do 
Ministério Público da União, crédito suplementar 
no valor global de R$ 97.162.367,00, para refor-
ço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente, sancionado e transformado na Lei n° 
12.750, de 2012;
– N° 589, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 19, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em fa-
vor de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor de R$ 1.790.000.000,00, para 
o fim que especifica, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.751, de 2012;
– N° 590, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 20, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal d.a União, 
em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária 



00272 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

e Abastecimento, crédito suplementar no valor 
de R$ 100.000.000,00, para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente, sancio-
nado e transformado na Lei n° 12.752, de 2012;
– N° 591, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei n° 21, de 2012-CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, de Encargos Fi-
nanceiros da União e de Operações Oficiais de 
Crédito, crédito suplementar no valor global de 
R$ 1.228.086.820,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancio-
nado e transformado na Lei n° 12.753, de 2012;
– N° 592, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei n° 23, de 2012-CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das 
Justiças Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Fede-
ral e dos Territórios, da Presidência da República 
e do Ministério das Relações Exteriores, crédito 
especial no valor global de R$ 209.495.824,00, 
para os fins que especifica, sancionado e trans-
formado na Lei n° 12.754, de 2012;
– N° 593, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 29, de 2012-CN, 
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Segurida-
de Social da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cré-
dito especial no valor de R$ 9.030.000,00, para 
os fins que especificam, sancionado e transfor-
mado na Lei n° 12.755, de 2012;
– Nº 594, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 31, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde, crédi-
to suplementar no valor de R$ 548.210.050,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.756, de 2012;
– N° 595, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 38, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, da Educação, da Cultura e do Es-
porte e de Operações Oficiais de Crédito, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.700.600.911,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.757, de 2012;
– N° 596, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 44, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 

dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior e do Turismo, de 
Encargos Financeiros da União e de Operações 
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor 
de R$ 1.402.258.308,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancio-
nado e transformado na Lei n° 12.758, de 2012;
– N° 597, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei n° 46, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito 
suplementar no valor de R$ 590.979,322,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.759, de 2012;
– n° 599, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 27, 
de 2012 (n° 5.607/2009, na Casa de origem, do 
Deputado Hugo Leal), que altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.760, de 2012;
– n° 603, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 114, 
de 2012 (n° 4.682/2012, na Casa de origem, da 
Deputada Manuela D’Ávila), que institui o Pro-
grama de Cultura do Trabalhador; cria o vale-
-cultura; altera as Leis n°s 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de 
maio de 1943; e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei n° 12.761, de 2012;
– n° 604, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 115, 
de 2012 (n° 4.230/2012, na Casa de origem), 
de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que 
dispõe sobre a criação de 3 (três) varas federais 
no Estado do Amapá e sobre a criação de cargos 
efetivos e em comissão e funções de confiança 
nos Quadros de Pessoal da Justiça Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça, e dá outras pro-
vidências, sancionado e transformado na Lei n° 
12.762, de 2012;
– n° 605, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 116, 
de 2012 (n° 4.367/2012, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
dispõe sobre a criação de cargos de Defensor 
Público Federal, sancionado e transformado na 
Lei n° 12.763, de 2012;
– n° 610, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei n° 22, de 2012-CN, 
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que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério dos Transportes, crédito especial 
no valor de R$ 14.510.591,00, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei n° 
12.768, de 2012;
– n° 611, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei n° 43, de 2012-CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito 
especial no valor de R$ 165.930.000,00, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.769, de 2012;
– n° 619, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 119, 
de 2012 (n° 7.753/2010, na Casa de origem), 
de iniciativa do Ministério Público da União, que 
dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da 
República, referido no inciso XI do art. 37 e no 
§ 4º– do art. 39, combinados com o § 2º do art. 
127 e a alínea c do inciso I do § 5º do art. 128, 
todos da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências, sancionado e transformado na Lei n° 
12.770, de 2012;
– n° 620, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 120, 
de 2012 (n° 7.749/2010, na Casa de origem), 
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que 
dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, referido no inciso XV do 
art. 48 da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências, sancionado e transformado na Lei nº 
12.771, de 2012;
– n° 621, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 121, 
de 2012 (n° 4.368/2012, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que dis-
põe sobre a estruturação do Plano de Carreiras 
e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carrei-
ra do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 
7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de 
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carrei-
ras de Magistério do Ensino Básico Federal, de 
que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 
2008; sobre a contratação de professores subs-
titutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a 
Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a 
remuneração das Carreiras e Planos Especiais 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação, de que 
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; 
altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação; altera as Leis nos 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 
de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 
11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 
de setembro de 2006, 12. 702, de 7 de agosto 
de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; re-
voga o art. 4º da Lei nº 12.677, de 25 de junho 
de 2012; e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei n° 12.772, de 2012; e
– n° 623, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 125, 
de 2012 (n° 4.363/2012, na Casa de origem), de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que alte-
ra a Lei n° 11.416, de 15 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do 
Poder Judiciário da União, fixa os valores de sua 
remuneração e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei n° 12.774, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 1, de 2013 (nº 4/2013, na origem), da Senhora Pre-
sidente da República, encaminhando a Programação 
Monetária para o primeiro trimestre de 2013.

É a seguinte a Mensagem:
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00276 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00277 



00278 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00279 



00280 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00281 



00282 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00283 



00284 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00285 



00286 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00287 



00288 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00289 



00290 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00291 



00292 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00293 



00294 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00295 



00296 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00297 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos, em atendimento ao disposto no § 2º do 
art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-
gislativo:
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00300 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00301 



00302 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00303 



00304 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00305 



00306 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00307 



00308 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00309 



00310 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00311 



00312 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00313 



00314 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00315 



00316 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00317 



00318 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00319 



00320 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00321 



00322 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00323 



00324 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00325 



00326 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00327 



00328 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00329 



00330 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00331 



00332 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
n°s 1 a 9, de 2013, em conformidade com o inciso III 
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados ter-
minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Esgotou-se no dia 21 de dezembro de 
2012 o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regi-
mento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, 
no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto 

de Lei do Senado nº 76, de 2012, do Senador João 
Capiberibe e outros Senadores, que adota medidas 
para informar os consumidores acerca de tributos que 
incidem diretamente sobre bens e serviços, conforme 
o disposto no § 5° do art. 150 da Constituição Federal.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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00334 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00335 



00336 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00337 



00338 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00339 



00340 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00341 



00342 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00343 



00344 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00345 



00346 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00347 



00348 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00349 



00350 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00351 



00352 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00353 



00354 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00355 



00356 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00357 



00358 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00359 



00360 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00361 



00362 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00363 



00364 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00365 



00366 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00367 



00368 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00369 



00370 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00371 



00372 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00373 



00374 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00375 



00376 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00377 



00378 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00379 



00380 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00381 



00382 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00383 



00384 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00385 



00386 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00387 



00388 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00389 



00390 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00391 



00392 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00393 



00394 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00395 



00396 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00397 



00398 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00399 



00400 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00401 



00402 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00403 



00404 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00405 



00406 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00407 



00408 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00409 



00410 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00411 



00412 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00413 



00414 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00415 



00416 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00417 



00418 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00419 



00420 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00421 



00422 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00423 



00424 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00425 



00426 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00427 



00428 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00429 



00430 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00431 



00432 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00433 



00434 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00435 



00436 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00437 



00438 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00439 



00440 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00441 



00442 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00443 



00444 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00445 



00446 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00447 



00448 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00449 



00450 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00451 



00452 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00453 



00454 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00455 



00456 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00457 



00458 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00459 



00460 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00461 



00462 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00463 



00464 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00465 



00466 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00467 



00468 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00469 



00470 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00471 



00472 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00473 



00474 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00475 



00476 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00477 



00478 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00479 



00480 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00481 



00482 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00483 



00484 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00485 



00486 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00487 



00488 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00489 



00490 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00491 



00492 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00493 



00494 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00495 



00496 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00497 



00498 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00499 



00500 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00501 



00502 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00503 



00504 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00505 



00506 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00507 



00508 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00509 



00510 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00511 



00512 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00513 



00514 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00515 



00516 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00517 



00518 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00519 



00520 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00521 



00522 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00523 



00524 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00525 



00526 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00527 



00528 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00529 



00530 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00531 



00532 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00533 



00534 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00535 



00536 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00537 



00538 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00539 



00540 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00541 



00542 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00543 



00544 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00545 



00546 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00547 



00548 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00549 



00550 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00551 



00552 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00553 



00554 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00555 



00556 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00557 



00558 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00559 



00560 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00561 



00562 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00563 



00564 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00565 



00566 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00567 



00568 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00569 



00570 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00571 



00572 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00573 



00574 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00575 



00576 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00577 



00578 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00579 



00580 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00581 



00582 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00583 



00584 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00585 



00586 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00587 



00588 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00589 



00590 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00591 



00592 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00593 



00594 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00595 



00596 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00597 



00598 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00599 



00600 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00601 



00602 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00603 



00604 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00605 



00606 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00607 



00608 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00609 



00610 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00611 



00612 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00613 



00614 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00615 



00616 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00617 



00618 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00619 



00620 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00621 



00622 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00623 



00624 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00625 



00626 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 187, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos 
Projetos de Decreto Legislativo n°s 292, 377, 384, 
385, 410, 411, 412, 419, 420, 424, 425, 427, 432, 435, 
443, 447, 449, 451, 452, 455, 461, 462, 463, 467, 468, 
469, 470, 472, 474, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 499, 
500, 501, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 516, 517, 524, 525, 526, 529, 530, 531, 532, 
533, 534 e 535, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 187/2012 _ CCT

Brasília, 19 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 292, 377, 384, 385, 410, 411, 412, 419, 420, 424, 
425, 427, 432, 435, 443, 447, 449, 451, 452, 455, 461, 
462, 463, 467, 468, 469, 470, 472, 474, 477, 478, 480, 
482, 483, 484, 485, 486, 487 488, 489, 490, 491, 492, 
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493, 494, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 506, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 524, 525, 526, 
529, 530, 531, 532, 533, 534 e 535 de 2012.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga, 
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício n° 187, de 2012, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res n°s 73 e 74, de 2013, da Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária, que concluem pelo conhecimen-

to e arquivamento dos Avisos n°s 71 e 72, de 2012.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-

sões, encaminha as matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que se-

rão lidos.

São lidos os seguintes:
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00630 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 00631 



00632 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos 

solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:



00634 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013
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00636 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:



00638 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto so-

licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº.11, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, combinado 
com o art. 221, todos do Regimento Interno do Senado 
Federal, a inserção em ata de VOTO DE PESAR pelo 
falecimento, no dia 31 de janeiro de 2013, do advoga-
do, administrador e político do estado de São Paulo, 
Luiz Carlos Santos e a apresentação de condolências:

I – à família;
II – ao Governo do Estado de São Paulo, no qual 

ocupou cargos de Secretário;
III – à Assembléia Legislativa de São Paulo, na 

qual foi Deputado;
IV – à Câmara Municipal da cidade de São Paulo, 

da qual foi Vereador;
V – à Câmara dos Deputados, na qual exerceu 

mandatos; e
VI – à Furnas Centrais Elétricas, da qual foi Pre-

sidente;.
Nascido na cidade de Araxá, em Minas Gerais, 

em 26 de maio de 1932, adotou o estado de São Paulo 
para viver, formando-se em direito pela Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco e em administração 
pela Fundação Getúlio Vargas.

Luiz Carlos Santos foi vereador na cidade de São 
Paulo entre 1963 e 1968 pelo PDC, deputado estadual 
entre 1979 e 1990 filiado ao MDB e PMDB, deputado 
federal de 1991 a 1999 pelo PMDB e de 2003 a 2007 
pelo PFL. Atualmente era filiado ao PSD.

No Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, foi Ministro Extraordinário para Coordenação 
de Assuntos Políticos e Presidente de Furnas Centrais 
Elétricas.

À família, sua esposa e filhas, nosso sincero pe-
sar pelo falecimento do pai, e do homem público, que 
sempre esteve comprometido com o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil, com profícua folha 
de serviços prestados.

Sala das sessões, 1º de fevereiro de 2013. – se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (Bloco/
PMDB – AL) – Tenho a honra e a satisfação de con-

ceder a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
como Líder do PSDB no Senado Federal.

Tem a palavra V. Exª.
Em seguida, temos oradores inscritos – um, dois, 

quatro –, a começar pelo Senador Roberto Requião, 
Vanessa Grazziotin e Paulo Paim. Também está ins-
crito o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Senador Franco Monto-
ro certa vez concebeu, ao longo da sua brilhante vida 
parlamentar, proposta que assemelharia o ritual que 
acabamos de viver, a leitura da mensagem presidencial 
que abre os trabalhos legislativos, àquilo que era de 
alguma forma praticado no Império, que é próprio das 
monarquias constitucionais e que depois foi adaptado 
à República, que era a oportunidade, depois da apre-
sentação da mensagem em que o governo apresen-
ta as suas prioridades no plano legislativo, de haver 
debate em que a oposição e a situação pudessem se 
manifestar. Infelizmente essa ideia, que se aproximava 
bastante do modelo parlamentarista, que era o sonho 
do Senador Franco Montoro, não foi implementada.

Hoje, ouvimos a leitura da mensagem encami-
nhada ao Congresso pela Presidente Dilma Rousseff.

Registro, em primeiro lugar, que a Ministra-Chefe 
da Casa Civil chegou a esta Casa, com 50 minutos de 
atraso, para um ato soleníssimo, para o qual o Impe-
rador D. Pedro II, que era um homem de hábitos ab-
solutamente austeros, na oportunidade da abertura 
das Câmaras, fazia questão de se paramentar com 
as vestes talares da Realeza! 

É um descaso simbólico, mas que, no meu enten-
der, merece ser registrado: 50 minutos de atraso para 
a mais solene das sessões do Congresso Nacional! 

Mas isso é o de menos! O que me parece, numa 
primeira análise que deve ser salientada, é que a 
Mensagem Presidencial nada traz de novo a não ser 
a reiteração de uma série de compromissos que já 
constavam das duas anteriores, a constatação de que 
o Brasil descrito pela Presidente Dilma Rousseff, na 
sua mensagem, naquilo que diz respeito à ação do 
Governo, é um mundo de fantasia. 

Vejam, Srs. Senadores: falar em consistência do 
crescimento econômico diante do chamado “pibinho”, 
de um desempenho absolutamente pífio da economia 
brasileira, no último ano, repetindo desempenho igual-
mente pífio no ano anterior, é agredir a inteligência 
dos brasileiros! 

Por mais que a Maioria Governamental tivesse 
entusiasmo pelas palavras constantes da Mensagem 
Presidencial, ninguém pode levar a sério a afirmação 
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de que a inflação está sob controle, porque se man-
tém dentro da meta. 

Mantém-se dentro da meta, mas pronta para es-
capulir da meta, distante há muito tempo do centro da 
meta, uma inflação alta que já ultrapassou todas as 
metas e limites, em relação, sobretudo, aos bens de 
primeira necessidade, que compõem a cesta básica 
do trabalhador. Para as famílias de renda mais baixa, 
a carestia é um dado da realidade. 

Alegam-se, na Mensagem Presidencial, as dificul-
dades conhecidas da conjuntura internacional. Ora, se 
verificarmos os números veremos que o desempenho 
da economia brasileira está muito abaixo, mas muito 
abaixo do crescimento médio dos países vizinhos no 
biênio 2011-2012.

No Chile, esse crescimento foi de 5,1%; na Co-
lômbia, 5,3%; no México, 3,8%; no Peru, 6,2%. Para 
a América Latina, igualmente prisioneira e vivendo as 
vicissitudes da crise internacional como o Brasil, a mé-
dia foi 3,8%; no Brasil foi 1,8% a média do último biênio 
e, no último ano, 1%, contrariando todas as previsões 
governamentais.

A situação do desempenho da economia brasilei-
ra, e a sua morosidade são visíveis e particularmente 
dramática em alguns setores – como, por exemplo, o 
da indústria de transformação – que são responsáveis 
pela incorporação de tecnologia e geração de empre-
gos de boa qualidade. Não obstante os estímulos go-
vernamentais, até mesmo setores que têm recebido 
doses maciças de empurrões do Governo – como, por 
exemplo, o setor automobilístico – tiveram um desem-
penho ruim. 

Isso se reflete na nossa balança comercial. Se 
reflete no desânimo dos empresários, que, não obs-
tante as medidas pontuais, erráticas, sem uma con-
catenação lógica entre elas, continuam às voltas com 
um ambiente econômico extremamente desfavorável. 

Eu não queria citar, Sr. Presidente, ainda outros 
dados da área econômica, mas, já que vamos votar, 
já que V. Exª pretende votar amanhã o Orçamento da 
União – e nós teremos uma palavra sobre isso no mo-
mento oportuno –, é de se notar o péssimo desempenho 
da Administração Federal na execução do Orçamento, 
que se reflete no acúmulo de restos a pagar. Recursos, 
dotações orçamentárias que não são executadas, não 
são efetivamente realizadas, não se convertem em 
obras, em serviços num determinado ano e que são 
transferidas, adiadas para o ano seguinte. De 2003 
para cá, o acúmulo de restos a pagar já ultrapassa os 
R$180 bilhões! Isso é sinal de Governo que não sabe 
planejar, não sabe executar e não consegue, portanto, 
realizar aquilo que se propõe a fazer. 

Basta que se dê uma olhada nas promessas do 
Governo na área social. As creches, as Unidades de 
Polícia Pacificadora, todas muito aquém do mundo real, 
daquilo que consta do universo róseo das promessas 
governamentais. Seis mil creches foram prometidas, e 
temos pouco mais de algumas dezenas inauguradas.

A Presidente Dilma afirma a promessa mirabo-
lante de construir 800 aeroportos regionais no Brasil. 
O Brasil já tem cerca de 700 aeroportos regionais e 
muitos deles não são pavimentados. A Presidente Dil-
ma promete construir mais 800.

Ora, Srs. Senadores, não se consegue reformar 
o sanitário do banheiro do aeroporto de Brasília e pro-
mete construir 800 aeroportos regionais. E por aí vai.

O Imperador, voltando ao Império, quando se 
dirigia às câmaras reunidas para o início da sessão 
legislativa,...

(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ...retratado na célebre tela de Pedro 
Américo, que está lá no Museu de Petrópolis, ele tra-
zia um manto, ele que era um homem que se vestia 
sempre de negro, sóbrio, austero, ele se paramentava 
com um manto guarnecido com penas, Senador Lind-
bergh, de pássaros brasileiros, de araras brasileiras.

Na Mensagem Presidencial, a Presidente Dilma 
lembrou-me a figura da fábula de La Fontaine: a gra-
lha que se enfeitou com as penas do pavão. A Men-
sagem Presidencial é um monte de penas de pavão 
que são bonitas de se ver, mas que na verdade, Sr. 
Presidente, não correspondem à realidade da voz rou-
fenha da gralha.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador Aloysio, se regimentalmente for 
possível?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu permitiria, Sr. Senador, mas o Re-
gimento não permite.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, o Senador Aloysio está 
falando como Líder, e o Regimento, lamentavelmente, 
não concede aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está 
bem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu ficaria fascinado em discutir com V. 
Exª, mas infelizmente o Regimento não permite.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 

pela ordem de inscrição.
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Em seguida, gostaria de comunicar que estão 
inscritos: Senador Roberto Requião, Senadora Vanes-
sa Grazziotin, Senador Paulo Paim, Senador Eduardo 
Braga, como Líder do Governo; e o Senador Romero 
Jucá, como Líder do PMDB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, eu gostaria apenas de aqui re-
gistrar que, já tivesse a Câmara dos Deputados votado 
a emenda à Constituição que aqui apresentei, aprovada 
por todos os Senadores, teríamos já a leitura da men-
sagem da Presidenta da República por ela própria. Eu 
tenho recomendado que a mensagem da Presidenta 
à nação brasileira, ao Congresso Nacional sempre se 
faça pela presença e pela palavra do chefe de Estado, 
porque naturalmente todos os Parlamentares estaría-
mos prestando uma atenção muito maior. Isso já seria, 
sim, um grande estímulo ao debate. V. Exª aqui propõe 
que discutamos o conteúdo da mensagem. Então, eu 
faço o apelo aos Deputados Federais que logo apre-
ciem a proposta de emenda à Constituição segundo 
a qual sempre, conforme a tradição: África do Sul...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Claro!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
e em quase todos os países. Nos Estados Unidos da 
América, a mensagem do Presidente sobre o Estado 
da União, todos os anos, é revestida de enorme impor-
tância. Se sempre o nosso Presidente ou a Presiden-
te viesse ao Congresso, seria muito mais importante 
até do ponto de vista dela própria. A repercussão que 
teria entre nós Parlamentares e entre toda a opinião 
pública nacionalmente, até na imprensa, pelos meios 
de comunicação, seria imensamente maior. 

Pois não, Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Fica feito o registro de V. Exª. Cumprimento V. 
Exª pela iniciativa. Já na Câmara dos Deputados há 
também uma iniciativa do Deputado Bruno Araújo, no 
mesmo sentido de V. Exª.

Agora, acontece, Senador Suplicy, que a Câmara 
tem, infelizmente, engavetado boas ideias do Senado, 
como a PEC do comércio eletrônico, a nova discipli-
na das medidas provisórias, de autoria do Presidente 
Sarney, relatada pelo Presidente Aécio Neves, mas, 
em contrapartida, a Câmara é pródiga em nos enviar 
projetos de lei de conversão, a partir de medidas provi-
sórias, com emendas que constituem o chamado “con-
trabando legislativo”, que, muitas vezes, enfim, além 
de serem inconstitucionais, tratam de interesses que 
não são exatamente os interesses da Nação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, V. Exª 
ainda não marcou meu tempo, mas acredito que, salvo 
engano, são 20 minutos regimentais. 

Eu gostaria de hoje registrar minha carta dirigida 
ao Exmº Sr. Presidente Barack Obama, nos seguintes 
termos, por ocasião de sua posse. Eu enviei a carta 
no dia 19 de janeiro de 2013.

Estou profundamente agradecido ao Embaixa-
dor dos EUA no Brasil, Thomas Shanon Alfred 
Jr, pela gentileza em dizer que teria o prazer 
de enviar esta carta para Vossa Excelência, 
Gostaria muito de mandar o meu mais entu-
siasmado voto de confiança para que Vossa 
Excelência possa tomar todas as medidas 
necessárias para satisfazer as aspirações que 
escreveu em “A Audácia da Esperança, Pen-
samentos sobre o Sonho Americano” (2006, 
Crown Publishers, New York) , bem como em 
todas as ocasiões, como quando foi aclamado 
candidato presidencial democrata, primeiro, 
em 28 de agosto de 2008, no 45 ° aniversário 
do discurso mais bonito de Martin Luther King, 
“Eu Tenho um Sonho”, e, novamente, em 2012, 
apesar de todas as dificuldades, quando foi 
capaz de conquistar novamente o apoio total 
do seu partido, além dos votos da maioria do 
povo americano para completar a sua missão.
Gostaria primeiro de lembrar algumas lições do 
Professor de Filosofia e Economia Philippe Van 
Parijs, de Harvard, Oxford e da Universidade 
Católica de Louvain, Chaire-Hoover D’Ethique 
Economique et Sociale, e fundador da Rede 
Mundial de Renda Básica, BIEN, em 1986, 
que, a fim de melhorar o mundo realmente, 
é necessário que as pessoas tenham os três 
principais atributos que Vossa Excelência re-
almente tem:
1. A visão da sociedade de melhor futuro como 
Thomas More e Thomas Paine foram capazes 
de elaborar, em “Utopia” (1516) e em “Justiça 
Agrária” (1795), ou como o pai da filosofia po-
lítica moderna, John Rawls, em “Uma Teoria 
da Justiça” (1971), e que Martin Luther King Jr. 
nos encorajou a prosseguir. Assim, em 2016, 
quando a Universidade Católica de Louvain, na 
Bélgica, comemorará os quinhentos anos de 
“Utopia”. Eu acredito que está em suas mãos 
dizer que, em 2016, os EUA serão capazes 
de levar em conta a observação de Thomas 
More em 1516 – em uma conversa sobre a 
pena de morte, introduzida na. Inglaterra na-
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quela época, mas que não tinha contribuído 
para diminuir os crimes violentos – que “Em 
vez de infligir estes castigos horríveis, seria 
muito melhor fornecer a todos algum meio de 
subsistência, de modo que ninguém fique sob 
a necessidade terrível de se tornar primeiro 
um ladrão, e então um cadáver”. Isso levou 
um amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, 
a escrever, em 1526, “Sobre a assistência aos 
pobres”, para o prefeito da cidade de Bruges, 
na Bélgica, uma primeira proposta na História 
para uma renda mínima local;
2. Um Político com toda a capacidade de pro-
mover as mudanças que são necessárias para 
criar as instituições que significam a aplicação 
dos princípios de justiça, tal como explicado 
por John Rawls, o criador da expressão “uma 
utopia realista”, a fim de ter as condições de 
paz reais;
3. Um militante, uma pessoa que em todas as 
oportunidades em sua vida diária, onde quer 
que ele ou ela esteja, para persuadir a cada 
um e a todos dos ideais e propostas em que 
tanto acredita;
4. Tenho acompanhado a longa luta de inte-
lectuais, filósofos, economistas, sociólogos e 
líderes políticos do mais amplo espectro ao 
longo da história, que têm o objetivo de insti-
tuir uma renda básica garantida a todos des-
de o início da humanidade: Confúcio, A Bíblia 
Sagrada, Jesus Cristo, Santo Paulo, Omar, 
seguindo os ensinamentos de Maomé, no Al-
corão, Karl Marx, John Stuart Mill, Dalai Lama, 
Bertrand Russell, Joan Robinson, John May-
nard Keynes, Edward James Meade, Fredrick 
Von Hayek, George Stigler, Milton Friedman, 
James Tobin, John Kenneth Galbraith, Henry 
George, Karl Polanyi, Martin Luther King Jr., 
Daniel Patrick Moynihan, Paul Samuelson, Ge-
orge McGovern, os brasileiros Josué de Castro, 
Celso Furtado, Antônio Maria da Silveira, Lena 

Lavinas, Ana Fonseca, Maria Ozanira Silva e 
Silva, os fundadores da BIEN, como Phiiippe 
Van Parijs, Guy Standing, Clauss Offe, Robert 
Van Der Veen e tantos outros...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Assim, Sr. Presidente, venho requerer seja transcrita 
na íntegra essa minha carta, em cuja segunda parte 
falo em como será oportuno que o Presidente Bara-
ck Obama venha a encerrar, após mais de cinqüenta 
anos, o embargo, o bloqueio contra Cuba, ainda mais 
tendo em conta os sinais alvissareiros que ocorreram 
em Cuba, recentemente, como a nova lei, os regula-
mentos de migração, de entrada e saída de Cuba, que 
permitirá, inclusive, que a Srª Yoani Sánchez possa 
viajar a outros países, inclusive ao Brasil. Proponho, 
ainda, ao Presidente Barack Obama que feche a pri-
são de Guantánamo e que declare anistia aos cinco 
cubanos presos nos Estados Unidos, considerados 
heróis em Cuba, que já contribuíram para interromper 
as atividades de contrarrevolucionários que planeja-
vam organizar na Flórida explosões e outras ativida-
des, conforme relata Fernando Morais, no seu livro Os 
Últimos Soldados da Guerra Fria.

Desejo ao Presidente Barack Obama todo o su-
cesso, os melhores cumprimentos à Srª Michele, Malia 
e Sasha. Se S. Exª e elas precisarem de alguma coisa 
no Brasil, estarei pronto, sempre, a colaborar. Parabéns 
pelas novas medidas para controlar o comércio e o uso 
das armas. Meus melhores cumprimentos.

Sr. Presidente, aqui, peço a gentileza de ser 
transcrita em inglês e em português a íntegra da minha 
mensagem de congratulações ao Presidente Barack 
Obama, por ocasião da sua posse, em 21 de janeiro 
último.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será 
atendido na forma do Regimento, com satisfação.

Eu concedo a palavra, como Líder inscrito, ao Se-
nador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa, 
o Congresso Nacional. Em seguida, falará o Senador 
Roberto Requião.

Com a palavra V. Exª, como Líder do Governo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta tribu-
na, após termos participado da sessão de reabertura 
dos trabalhos do Congresso Nacional, presidida por V. 
Exª, num dia em que o Congresso Nacional funcionou 
de uma forma absolutamente especial. Primeiro, pela 
decisão do Presidente Marco Maia de marcar para o 
dia de hoje, Senador Aloysio, a eleição da Mesa da 
Câmara dos Deputados. E, em função da eleição da 
Mesa da Câmara dos Deputados ter ocorrido no dia 
de hoje, provocou-se um pequeno atraso na sessão e 
na solenidade de abertura dos trabalhos do Congresso 
Nacional nesta Legislatura.

Portanto, faço o registro apenas para esclarecer à 
Nação brasileira que não houve, por parte do Governo 
ou por parte da Srª Ministra da Casa Civil, nenhuma 
intenção no sentido de atrasar o início dos trabalhos 
do Congresso Nacional, numa solenidade e num dia 
tão especial.

Feitos esse esclarecimento, eu gostaria, Sr. Presi-
dente, de destacar para a Nação brasileira, para os Srs. 
Deputados, para as Srªs e os Srs. Senadores, nesta 
Casa, a importância da leitura da Mensagem de Sua 
Excelência a Presidenta da República, bem como da 
mensagem lida pelo Presidente do Congresso, Senador 
Renan Calheiros, e assim, da mesma forma, da leitura 
breve, no entanto cheia de conteúdo, da mensagem 
de S. Exª o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

A Mensagem de Sua Excelência a Presidenta faz 
uma prestação de contas e um balanço das ações do 
Governo brasileiro e da Nação brasileira ao longo dos 
anos de 2011 e 2012, nas conquistas das políticas 
sociais, nas conquistas das políticas econômicas e 
naquilo em que avançamos, inclusive com a parceria 
do Senado da República e do Congresso Nacional. 
Aliás, ênfase essa destacada no pronunciamento de 
V. Exª, que ouvi atentamente.

Contudo, eu não poderia deixar de destacar al-
guns índices e alguns indicadores extremamente im-
portantes constantes na Mensagem da Senhora Pre-
sidenta.

A primeira é a da criação de 1,3 milhão de novos 
empregos no ano de 2012 em nosso País. Há quem diga 
que um indicador de 1,3 milhão de novos empregos é 

pouco, mas, num ano de crise internacional, quando 
o cenário é de 25% ou 26% de taxa de desemprego 
em países da Europa, quando os Estados Unidos de-
monstram estar novamente andando de lado no cres-
cimento econômico, inclusive no seu último trimestre, 
é importante destacar que o Brasil manteve um ritmo 
de criação de empregos, já acumulando, entre 2011 e 
2012, 3,5 milhão de novos postos de trabalho e, mais 
do que isso, Srs. Senadores, apresentando, no mês 
de novembro de 2012, como aponta o IBGE, a menor 
taxa de desemprego na série histórica registrada por 
aquele instituto.

Esse esforço na manutenção da geração de em-
pregos, na manutenção do crescimento da renda, da 
melhoria dos ganhos, da mobilidade social e econô-
mica neste País é que tem garantido ao Brasil a pers-
pectiva de uma economia estável, de uma economia 
que resiste a uma crise e a um cenário internacional 
desfavorável.

Portanto, Sr. Presidente, ao contrário do que disse 
ainda há pouco a oposição, a mensagem de V. Exª a 
esta Casa e ao Congresso Nacional nos enche de âni-
mo e de esperança de que essas políticas sociais, que 
haverão de garantir, com a política macroeconômica e 
na microeconomia, ganhos e avanços, com parcerias 
importantes desta Casa, precisam ser comemoradas.

É preciso destacar o esforço para o controle fiscal 
e a queda na relação da dívida líquida do setor público 
com o PIB, chegando, agora em 2012, Sr. Presidente, a 
35%. Estamos vendo essa relação dívida pública líquida 
versus PIB, em alguns países, superar inclusive per-
centuais como 120%, 130%. E, no Brasil, ela continua 
em declínio e está, neste momento, por volta de 35%.

Os programas sociais obtiveram, em 2012, mais 
uma vez, vitória na redução do contingente populacional 
que se encontrava na extrema pobreza. Com o Brasil 
Carinhoso, com políticas de remuneração e de auxí-
lio de transferência de renda, o Brasil retirou, apenas 
em 2012, Sr. Presidente, 16,4 milhões de brasileiros 
da extrema pobreza.

Vale destacar que, desses 16,4 milhões de brasi-
leiros – veja só, Sr. Presidente –, nada mais nada menos 
do que 8 milhões de crianças e adolescentes deixaram 
a faixa de extrema pobreza neste País, graças às po-
líticas de transferência de renda do Brasil Carinhoso.

Se somarmos, Senador Ricardo Ferraço, a esses 
dados do Brasil Carinhoso os dados da expansão e 
da implementação do Bolsa Família, podemos dizer a 
esta Casa e ao Brasil que nós retiramos da extrema 
pobreza nada mais nada menos que 19,5 milhões de 
brasileiros.

Isso não é pouco! Isso, ao reverso do que disse 
ainda há pouco o Líder do PSDB, não é uma demons-
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tração ditatorial; ao contrário, é a demonstração de al-
guém que quer construir um Brasil onde se diminuem 
as desigualdades sociais, as desigualdades econô-
micas e as desigualdades regionais. Um Brasil, Sr. 
Presidente, que busca, através da prioridade na edu-
cação, não apenas pelo Pronatec, mas pelas escolas 
de tempo integral, por uma política de alfabetização 
na idade certa, preparar e construir um Brasil melhor 
para as futuras gerações.

Agora, não obstante as políticas sociais aqui re-
latadas, é importante destacar as políticas macroeco-
nômicas desenvolvidas pelo Governo da Presidenta 
Dilma, no ano de 2012, para podermos chegar a 2013 
com as bases dessa economia e dessa política sócio-
-econômica sobre outros patamares. É preciso destacar 
as desonerações praticadas pelo Governo Federal; é 
preciso destacar o enfrentamento à famigerada taxa 
de juros neste País, que, doravante, passou a ter uma 
política de enfrentamento com redução da taxa de ju-
ros, chegando, portanto, finalmente, ao povo brasileiro 
uma política de redução da taxa de juros.

Não era possível continuar o Brasil com uma taxa 
Selic reduzida e, enquanto isso, os bancos financiavam 
a nossa população com taxas de juros de dois a três 
dígitos. Era impossível continuar com isso! E foi com 
coragem e determinação que o Governo Federal e os 
bancos oficiais, que tiveram um papel importantíssimo 
no enfrentamento dessa alta taxa de juros no Brasil. 
Ainda tem que cair mais? Ainda tem que ser menor 
a taxa de juros? Sim; ainda tem, mas é verdade que, 
neste momento, as taxas de juros, sejam elas aplica-
das aos contratos de crédito pessoal, de capital de 
giro, de investimentos, para a compra da casa própria, 
para o financiamento do carro próprio, da motocicleta, 
essas taxas estão em pleno declínio, em queda, num 
esforço claro da política macroeconômica do Gover-
no e da forma como o Governo vem conduzindo as 
questões econômicas, sem perder de vista, jamais, 
as políticas sociais.

É importante dizer que esse processo de deso-
neração, esse processo de enfrentamento à taxa de 
juros, esse processo de enfrentamento na redução da 
tarifa da luz elétrica, Sr. Presidente...

E aqui quero destacar a importância do Congresso 
Nacional para que o Governo pudesse aprovar, ainda 
no ano passado, a medida provisória que garantia e 
garantirá agora, no final deste mês, uma redução mé-
dia da ordem de 20% na conta da luz elétrica para o 
trabalhador, para o empresário, para a macroeconomia, 
para a microeconomia em nosso País.

Essas conquistas não vieram graciosamente para 
o nosso povo. São conquistas de 10 anos de um pro-
grama de investimento numa estabilidade econômica 

de combate à inflação, mas sem perder de vista os 
ganhos sociais e os ganhos de emprego e de renda 
para a população brasileira.

É importante destacar e não perder de vista o 
esforço que o Governo brasileiro vem fazendo com 
relação às questões da infraestrutura, seja na melho-
ria dos aeroportos, dos portos, de nossas estradas, 
com políticas de concessão, com o envolvimento do 
capital privado, numa parceria de capital público e pri-
vado, para vencermos os grandes desafios da nossa 
infraestrutura.

No entanto, Sr. Presidente, vale a pena destacar 
uma questão que refuto e creio ser da maior impor-
tância: a importância de já estarmos, neste momento, 
produzindo 246 mil barris de petróleo/dia a partir do 
pré-sal, uma das maiores riquezas que o povo bra-
sileiro possui, riqueza essa que, inclusive, está em 
debate no Congresso Nacional, com o veto proposto 
pela Presidenta Dilma a um projeto aprovado nesta 
Casa, inclusive com o substitutivo do nobre Senador 
Vital do Rêgo.

É importante debater essas questões, porque a 
mensagem de Sua Excelência, a Presidenta da Repú-
blica, mostrou o compromisso com um novo Brasil que 
estamos construindo, um Brasil que prepara suas futu-
ras gerações a partir da prioridade e do compromisso 
com a educação, com a inovação tecnológica, com a 
ciência, com a tecnologia, com a infraestrutura, mas 
um Brasil que se preocupa em reduzir as desigualda-
des sociais, um Brasil que se preocupa em, cada vez 
mais, erradicar a extrema pobreza de nosso povo, em 
fazer com que a mobilidade econômica e social seja 
para diminuir as desigualdades e não aprofundá-las.

Portanto, Sr. Presidente, quero louvar e parabe-
nizar Sua Excelência, a Senhora Presidenta da Repú-
blica, pela Mensagem aqui apresentada, dizendo da 
expectativa e da esperança apresentada para os brasi-
leiros para o ano de 2013, inclusive com programas de 
enfrentamento, como o programa de combate ao uso 
do crack. Quero ler aqui este parágrafo, Sr. Presidente.

Sei do entusiasmo de V. Exª ao retornar à Presi-
dência do Senado e imagino a empolgação do Sena-
dor Flexa Ribeiro, sentado ao seu lado, na Presidên-
cia desta Casa, mas o tema é importante, importante 
para o povo brasileiro, importante para o Senado da 
República. Ainda há pouco, fiquei horas sentado, escu-
tando o pronunciamento lido pelo Secretário da Mesa 
do Congresso para ter a oportunidade de ouvir o pro-
nunciamento de V. Exª, tão brilhantemente executado 
no plenário da Câmara dos Deputados.

Diz a Senhora Presidenta da República:

Entre as prioridades do Programa Crack, é 
possível vencer, em 2013, está a finalização 
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do processo de adesão com os demais 13 
Estados, para ampliar a capacidade de aten-
dimento em todo o País. Será iniciada também 
a entrega dos equipamentos de segurança a 
Estados e Municípios que aderiram ao Pro-
grama, como bases móveis de policiamento 
integrado, armamento não letal e câmeras de 
videomonitoramento.

Sr. Presidente, é clara a preocupação com os 
aspectos sociais, com os aspectos humanos.

O Programa Minha Casa Minha Vida firmou-
-se ainda mais como um programa fundamental para 
garantir o acesso à moradia, especialmente para os 
segmentos mais pobres.

Finalmente, Sr. Presidente, vale aqui destacar 
a perspectiva do Brasil, que se prepara para grandes 
eventos, que se prepara para a Copa do Mundo de 
2014, que se prepara para as Olimpíadas de 2016, 
de um Brasil que se prepara para entregar às futuras 
gerações um País com menor desigualdade social e 
com maiores esperanças em melhorias na qualidade 
de vida para o seu povo em todas as regiões.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, cumprimentar V. 
Exª pela grandeza do pronunciamento feito ainda há 
pouco naquela Casa do Congresso Nacional e pelo 
comprometimento do Senado da República e do Con-
gresso com este Brasil que queremos justo para todos 
e com oportunidades iguais para todos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo 
Braga.

Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Se-
nador Roberto Requião. Com a palavra V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, hoje, pela manhã, recebi, no meu 
gabinete, um telefonema de uma jornalista da Folha 
de S.Paulo. Ela me dizia: “Senador, nós estamos fa-
zendo uma pesquisa de opinião. Nós queremos saber 
em quem o senhor votou para Presidente do Senado”. 
Eu disse a ela: “Se você concordar em publicar minha 
opinião sobre as remessas de lucro das multinacio-
nais instaladas no Brasil e minha opinião sobre nos-
sa balança de pagamento, nós iniciaremos aqui uma 
boa conversa”. Ela não concordou, e a conclusão foi 
a de que a Folha de S.Paulo não me pautou, e, por 
via de consequência, eu também não pautei a Folha 
de S.Paulo.

“Todo depende del color del cristal con que se 
mira.” Talvez, essa seja uma frase muito antiga, mas 
ao meu conhecimento chegou pelos textos do famoso 
e importante jurista uruguaio Couture, quando eu pre-

tendia lecionar na Universidade Federal do Paraná e 
quando tomei conhecimento de seus magníficos textos.

Pela ótica, pela cor do cristal – e cristal nada mais 
é do que a lente de uma luneta ou de uns óculos –, eu 
diria que nunca vi um Congresso Nacional tão divertido 
quanto nestes primeiros dias da Legislatura. Tomo aqui 
o verbo “divertir” no seu sentido original. “Divertir”, do 
italiano divertere, significa desviar do que importa, des-
viar a atenção, distrair, tomar outro rumo, tergiversar. É 
aquela digressão da hora do recreio que nos permite 
passear pela floresta enquanto o Seu Lobo não vem. 
Ora, há a crise, as questões estruturais, o problema 
fundamental da nossa economia. Divertidos, divididos 
e distraídos por tantos acontecimentos que preenchem 
estes dias inaugurais dos trabalhos, não temos tempo 
para o Lobo Mau e a sua insaciedade.

No recesso, quer em encontros e em debates com 
algumas das melhores cabeças pensantes deste País, 
quer na reunião da Eurolat, no Chile, solidificou-se a mi-
nha convicção de que o pior da crise econômica global 
não passou. Pelo contrário, acredito que dias intensa-
mente tempestuosos se aproximam. É pessimismo de 
minha parte, Senador Flexa? É catastrofismo? Longe 
de mim as aves de mau agouro, porque os corvos que 
crocitam na grande mídia ou os urubus que a voltejam 
não crocitam nos meus discursos!

Dia desses, o colunista Ilimar Franco anotou que 
o Presidente Lula estaria agastado comigo por causa 
de críticas que tenho feito ao Governo da Presidenta 
Dilma, à política econômica dela e do Ministro Mante-
ga. Não seria hora de criticar, seria tempo de unidade 
em vista da crise e do comportamento da oposição, 
sempre salivante à espera do pior, teria expressado o 
Presidente a meu respeito.

Realmente, sou da base de sustentação do Gover-
no Dilma. De fato, venho a esta tribuna seguidamente e 
pretendo continuar frequentando-a para fazer reparos 
às decisões ou indecisões do Governo em frente da 
crise. Meu respeito e admiração pela Presidente e meu 
apreço pelo ex-Presidente não podem inibir, constran-
ger as críticas que tenho feito e devo continuar fazendo.

Uma coisa é despejar água para movimentar o 
moinho da direita, como fazem os porta-vozes mediá-
ticos da própria direita, como fazem vozes congressu-
ais, como fazem os ressabiados pela queda de juros, 
com o corte da conta de luz, com os programas de 
investimentos sociais, com a política de cotas, com 
a visibilidade dos pobres e dos negros. Outra coisa 
é o campo da esquerda, que não é necessariamente 
o campo do Governo e de toda a sua Bancada. Ou-
tra coisa é perscrutar, estudar e propor alternativas a 
um caminho que, sabidamente, não leva a nada, pelo 
menos à vista dos interesses populares e nacionais.
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Não é porque a crise aperta, não é porque os 
interesses contrariados de nossa obtusa burguesia 
excitem-lhe as salivas gustativas do golpismo, não é 
porque a nossa classe média tradicional pareça dis-
posta a novas marchas, não é porque deu no Jornal 
Nacional, repercutiu na Veja, ecoou no Estadão, re-
verberou na Folha, e repetiram todos os berlusconis 
que monopolizam a opinião da mídia nacional, e nem 
porque no Brasil quem escreve a história são os per-
dedores, como diz Mino Carta, não é por tudo isso que 
devemos silenciar, abstermo-nos de criticar.

E qual seria a mãe de todas as críticas que a 
esquerda, que o bloco de sustentação do Governo 
deveria fazer? Qual poderia ser o ponto de largada, a 
premissa maior, a partir da qual chegássemos a uma 
conclusão lógica e daí, então, estabelecêssemos uma 
unidade quanto aos rumos a seguir?

A constatação-mãe é que falta ao Governo um 
Programa de Governo, pois não basta uma doutrina, 
não basta um ideário. A doutrina, os pressupostos 
teóricos ficarão suspensos no ar, para deleite dos 
contemplativos e dos nefelibatas, caso não se con-
substanciem em programa que conduza a sociedade 
brasileira – a economia, a cultura, a política, a justiça 
– à superação do neoliberalismo, à superação dessa 
democracia de mercado.

Não quero dizer com isso que o Governo tenha 
uma doutrina, que suas ações amparem-se em um ar-
cabouço teórico. Também não. Os programas sociais, 
as políticas de inclusão, o acesso ao consumo de bens 
duráveis, as viagens de avião da classe média, o PAC, 
a estabilidade e a governabilidade, tão preciosas aos 
neoliberais, não são uma doutrina e não constituem um 
programa ou pontos de um programa para transformar 
o Brasil, revolucioná-lo, desenvolvê-lo e integrá-lo à 
América Latina, que, sem esta integração, encurtam-
-se as nossas pernas e debilitam-se as nossas espe-
ranças de um País e de um continente independente, 
próspero, justo com seus povos.

“Não mexemos na estrutura deste Estado, que 
continua sendo uma cidadela dos grandes interes-
ses econômicos e culturais”, disse o ex-fundador do 
PT Olívio Dutra em uma entrevista passada ao jornal 
Brasil de Fato.

Não mexemos na estrutura do Estado, e o Esta-
do continua sendo a cidadela do grande capital, dos 
rentistas, dos agroexportadores, dos exportadores de 
commodities, dos berlusconis que monopolizam os 
meios de comunicação do País, da justiça inacessí-
vel aos pobres, dos cartéis dos transportes e da tele-
fonia, dos bilionários instantâneos produzidos pelas 
privatizações de empresas públicas, pelos contratos 
de concessão que esmagam e espoliam os consumi-

dores, pelas concessões garantidas pelo princípio do 
pacta sunt servanda. E que se lixe o interesse público!

Não mexemos na estrutura do Estado. E, sem 
sacudi-la, sem abalá-la, sem cercar, sem sitiar e to-
mar a cidadela dos grandes interesses econômicos, 
políticos e culturais, tudo continuará como é desde a 
casa grande e a senzala, desde sempre, como sempre.

E quais seriam as nossas armas, o nosso aríete 
para abalar e por abaixo essas estruturas? Não são os 
programas de renda, não é o alargamento do acesso à 
educação, à saúde e à moradia, não é a já mítica clas-
se média ou a nova classe média mitológica. Isso não 
transforma o País. Isso não faz sequer cócegas nessas 
estruturas empedernidas, impenetráveis, impermeabi-
lizadas por séculos de dominação e de desmandos.

Abro parêntese para ilustrar com alguns exem-
plos a impossibilidade de se conviver com as estru-
turas de Estado-jurídica, econômica, social e cultural 
que, hoje, ordenam as nossas vidas. É uma pequena 
crônica da barbárie que essas estruturas engendram, 
estimulam e acobertam.

No dia 28 de janeiro deste 2013, fez nove anos 
que quatro funcionários do Ministério do Trabalho fo-
ram tocaiados e massacrados a mando de grandes 
fazendeiros, na região de Unaí, em Minas Gerais. Mo-
tivo: a fiscalização exercida pelos funcionários contra o 
trabalho escravo nas plantações de feijão e o excesso 
de agrotóxico a que se expunham os trabalhadores 
nessas plantações.

Unaí, senhoras e senhores senadores, fica a me-
nos de 160 quilômetros da tribuna em que falo. O roteiro 
do massacre é o de sempre. É o roteiro de Eldorado 
dos Carajás, do assassinato de Chico Mendes e da 
irmã Dorothy Stang, de João Pedro Teixeira, o cabra 
marcado para morrer, da família Canuto. Conhecem-
-se os mandantes, os motivos, os métodos. Sabe-se 
de tudo, mas ninguém é punido. Essa a regra.

No dia 26 de janeiro de 2013, foi executado o líder 
camponês Cícero Guedes dos Santos, que encabe-
çava a ocupação da Fazenda Cambayuba, no Estado 
do Rio, uma área há décadas improdutiva. Acredita-
-se que Cícero, assassinado há menos de um mês, 
seja o trabalhador rural número dois mil na lista dos 
executados desde a dita redemocratização do País, 
em 1986, até hoje.

E vejam só a macabra coincidência dessa crônica 
de misérias e de horrores: a fazenda em que Cícero 
Guedes dos Santos foi executado é a mesma Fazenda 
Cambayuba, onde, segundo um torturador e assassino 
confesso, a serviço da ditadura militar, queimavam-se 
os corpos dos presos políticos dados, depois, como 
“desaparecidos”.
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É uma combinação de fatos aterrorizadora, mas 
em sintonia com a sociedade em que vivemos.

No dia 27 de janeiro deste 2013, a General Mo-
tors do Brasil anunciou um acordo com os trabalha-
dores metalúrgicos de sua fábrica em São José dos 
Campos: suspende as demissões de parte de seus 
sete mil funcionários por tempo determinado, mas não 
recua do propósito de fechar a fábrica e reduz salários 
quase pela metade. 

A planta da GM em São José dos Campos, in-
forma o Sindicato dos Metalúrgicos, é a unidade mais 
lucrativa da multinacional no Brasil, lucro de R$8,5 
bilhões em 2011.

Graças também às isenções de impostos concedi-
das pelo Governo Federal, acredita-se que a GM deva 
apresentar resultados ainda altamente lucrativos, no 
balanço de 2012, o que nada tem a ver com a garantia 
de empregos e salários, é claro, ora pois... 

No dia 24 de janeiro deste 2013, vários sítios 
brasileiros na Internet, entre eles o Viomundo, de Luiz 
Carlos Azenha, e o site da CUT, publicaram um mag-
níficos artigo do editor Carlos Lopes, dando conta de 
que, nos últimos 8 anos, as remessas de lucro ao ex-
terior feita pelas multinacionais somaram a quantia de 
US$404 bilhões. Nos últimos 8 anos. 

Mais ainda: amparado em dados da consultoria 
KPMG, Carlos Lopes constata que, de 2004 ao ano pas-
sado, 1.296 empresas nacionais passaram ao controle 
estrangeiro. Vejam a progressão da desnacionalização 
de nossa economia: em 2004, ponto de partida do le-
vantamento da KPMG, 69 empresas brasileiras foram 
absorvidas; em 2012, 296 foram desnacionalizadas.

Outra informação estarrecedora colhida por Car-
los Lopes: a remessa de lucros para o exterior, entre 
2004 e 2011, foi 152% superior ao saldo comercial que 
o Brasil obteve no mesmo período.

As remessas somaram exatos US$4,8 bilhões, 
enquanto nosso saldo comercial totalizou US$264,911 
bilhões. 

No dia 30 de janeiro deste 2013, o jornalista Mau-
ro Santayana informa que a Telefônica Brasil, a nos-
sa querida Vivo, aprovou o pagamento de um R$1,65 
bilhão em dividendos, relativos apenas ao lucro dos 
três primeiros trimestres de 2012. Setenta e quatro por 
cento dessa quantia, o equivalente a €500 milhões, 
vão direto para a matriz, na Espanha. Isso depois de 
a Vivo ter sido irrigada generosamente com bilhões de 
reais a juros subsidiados pelo BNDES.

Apor a esses números qualquer adjetivo nada 
acrescentaria. E fecho parêntesis porque acredito 
que não seja necessário ajuntar outra ilustração de 
nossa tragédia. 

Diante disso, como reagimos? Como reage o 
Governo?

Reagimos por espasmos. Nós e o Governo. Nós, 
a Bancada e os partidos da base, nós os desenvol-
vimentistas, os nacionalistas, os progressistas. Nós à 
esquerda desse processo. Nós, os economistas desa-
linhados do discurso único que os Berlusconis e seus 
“especialistas” cacarejam todos os dias nos meios de 
comunicação. Como reagimos?

Se, face à crise, o Governo reage por espasmos, 
aos soluços, aos trancos, empilhando uma medida 
aqui, outra lá, formando um estranho e desconjun-
tado quebra-cabeças, nós também fazemos críticas 
pontuais, localizadas, sem ver o todo onde se dá, na 
verdade, o jogo.

Por que tomamos a árvore pela floresta e nos 
tornamos tão parciais e limitados quanto o Governo? 
Porque nos falta...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...um projeto para o Brasil, um programa revolucio-
nário, transformador. Um projeto que reúna os brasi-
leiros verdadeiramente comprometidos com o Brasil 
nação. Um programa que mexa, e desmanche, a es-
trutura do Estado, subvertendo sua lógica herdada do 
Brasil colônia, do Brasil da casa grande e da senzala, 
do Brasil produtor e exportador de produtos primários 
e importador de produtos industrializados, do Brasil 
das sinhás e dos senhorzinhos, dos bacharéis e dos 
rentistas, dos escravos-de-ganho ou da remuneração 
e condições de trabalho análogas à escravidão.

De novo sou obrigado a atalhar com outro pa-
rêntesis.

É o seguinte: a Oposição andou reclamando que, 
em seu pronunciamento na televisão, quando anunciou 
o desconto da conta... 

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...de luz, a Presidenta separou os brasileiros entre 
(fora do microfone) “nós” e “eles”. Não é verdade que 
ela tenha feito isso, mas, se tivesse dito isso, se isso 
tivesse feito, não estaria expressando nada mais do 
que a verdade.

E quem liderou a Oposição nessa gritaria contra 
a Presidenta? Ora, quem se não a mídia.

A reclamação que o PSDB encaminhou à PGR 
contra a Presidenta fundamenta-se nos editoriais do 
Globo, do Estadão, da Folha e da Veja, e a “denúncia” 
da Oposição mereceu amplíssimo destaque nos veí-
culos de comunicação do cartel que controla e mono-
poliza a informação no Brasil. 

É a realização do ideal exposto pela antiga presi-
dente da Associação dos Jornais: a mídia comandando 
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a Oposição. Com posições cada vez mais conserva-
doras, enveredando por um revisionismo perigoso...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...que nega ou relativiza passagens escabrosas de 
nossa história; que regride aos piores dias da “guerra-
-fria” e do macarthismo, ao agitar o anticomunismo, o 
antitrabalhismo, o antinacionalismo; que dá espaço 
e voz aos mais raivosos e insanos críticos, flertando 
com uma corrente claramente parafascista e revan-
chista; que manipula e distorce as informações; que 
se revela conivente com a transformação das polícias 
militares em grupos de extermínio; que não disfarça a 
preferência, a simpatia de classe pelas velhas receitas 
liberais dos juros altos, do corte de gastos sociais, da 
diminuição dos investimentos em educação, saúde e 
habitação, da redução de salários e aposentadorias, 
da suspensão dos direitos... 

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...trabalhistas. Assim, cada vez mais (fora do micro-
fone) radicalizada na defesa dos preceitos neoliberais 
e da extravagante ideia de uma “democracia de mer-
cado”, com posições cada vez mais ultramontanas, a 
mídia arrasta a Oposição para um canto escuro, som-
brio, medonho.

Enfraquecida, debilitada, dividida, boa parte da 
Oposição acaba aceitando o comando da mídia, a 
agenda da mídia, os ódios e os preconceitos da mídia, 
o despeito e a incivilidade da mídia, a prepotência e a 
arrogância da mídia, os pontos de vista de classe da 
mídia; a visão social excludente da mídia.

Então, sendo assim, pois assim é, não erra quem 
divida o País entre “nós” e “eles”, afinal os primeiros a 
fazer isso a toda hora são a Oposição e a mídia que 
a lidera.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Logo, não parece que devamos esperar contribuições 
substanciosas da oposição para mudar o País, para 
sacudir e desfazer as estruturas do Estado.

Fecho o parêntesis.
Um programa para o Brasil. É este o nosso de-

safio: um prograna para o Brasil. Trata-se de uma em-
preitada urgente, para que mais depressa possível ini-
ciemos a desmontagem das estruturas que sustentam 
políticas e instituições ultrapassadas pelas exigências 
populares, nacionais e democráticas. Antes, Presiden-
te, que a crise leve tudo de roldão.

E assim, ainda mais uma vez, conclamo, apelo, 
recorro e chamo os partidos da base, os sindicatos, 
as centrais sindicais...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – ...economistas, jornalistas, as organizações 
populares (fora do microfone) ...entidades estudantis, 
organizações profissionais, organizações campone-
sas. Os jovens, as mulheres e os homens que amam 
este País, que amam seus irmãos mais pobres, que 
são solidários com os trabalhadores, os empresários 
nacionais, os professores, os blogueiros progressistas, 
os socialistas, os comunistas e os humanistas.

É o Brasil que pede socorro. É o Brasil que, acu-
ado, cercado e espoliado, busca uma saída para a 
independência, para o desenvolvimento, para a pros-
peridade e felicidade do povo.

Um programa para o Brasil. Não há tarefa mais 
sagrada, mais urgente que essa. O mais, desculpem-
-me, Srªs e Srs. Senadores, o mais é diversão...

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR) – ...do italiano divertire (fora do microfone), des-
viar do que realmente importa, enquanto o lobo mau 
não vem. Um programa para o Brasil ou a volta de um 
dilúvio neoliberal.

Como disse no começo, a jornalista da Folha se 
identifica e diz que me ligava especialmente para me 
perguntar: “Em quem votou para a Presidência do Se-
nado?”. E eu respondi a ela que levaria à frente esse 
diálogo estabelecido pela linha editorial de um jornal 
que não quer discutir o País se ela admitisse considerar 
a minha opinião sobre a remessa de lucros, a minha 
opinião sobre a economia brasileira, a minha opinião 
sobre a crise global, a minha opinião sobre o PIB de 
0,95%. Ela disse que não, que eu estava pautado para 
dar a resposta que ela me pedia.

A Folha não me...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...programou e eu não programei (fora do microfo-
ne). A Folha.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
nº 2.235/2012, do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa a Medida 
Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios no exercício de 2012, 
com o objetivo de fomentar as exportações do País. 

É a seguinte a Medida:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com referência à Medida Provisória nº 585, 
de 2012, que acaba de ser lida, a Presidência comunica 
ao Plenário que o prazo de 45 dias para a apreciação 
da matéria encontra-se esgotado e sua vigência foi 
prorrogada por Ato do Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional e esgotar-se-á em 2 de abril de 2013.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de ama-
nhã, dia 5 de fevereiro.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O 1º Secretário usará da palavra para ler um 
comunicado à Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, a Presidência recebeu da Senhora Presi-
dente da República a Mensagem nº 613, de 2012, na 
origem, que submete, nos termos do art. 155, § 2º, in-
ciso IV, da Constituição Federal, o texto do projeto de 
resolução que estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas 
operações e prestações interestaduais.

A matéria passa a tramitar como Projeto de Re-
solução do Senado nº 1, de 2013, e vai ao exame da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

É o seguinte o Projeto de Resolução:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

Convido o Senador Valdir Raupp para presidir a 
sessão enquanto uso da palavra.

O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Valdir Raupp.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente desta sessão, 
Senador Valdir Raupp, Sr. 1º Secretário do Senado 
Federal, Senador Flexa Ribeiro, quero dizer que é um 
prazer poder usar da palavra neste primeiro dia de 
sessão do Senado Federal.

Acabamos de abrir o ano legislativo com a presen-
ça da Ministra Gleisi Hoffmann e quero que as minhas 
primeiras palavras sejam de agradecimento à Bancada 
do PMDB, em primeiro lugar, e depois aos membros 
da Casa, às Senadoras e Senadores que me elegeram 
Vice-Presidente do Senado Federal.

Vou trabalhar sob a Presidência do Senador Re-
nan Calheiros, conjuntamente com o 1º Secretário, Se-
nador Flexa Ribeiro, e todos os membros da Mesa, no 
sentido de ampliar a atuação, perante a sociedade, do 
Senado Federal, de dar transparência, enfim, de fazer 
com que o Senado se fortaleça ainda mais e colabore 
com o País, votando matérias importantes para a nossa 
sociedade, para a construção de um Brasil mais justo.

Sr. Presidente Raupp, pedi a palavra para fazer 
um registro que considero da maior importância, que 
é exatamente o entendimento construído no final do 
ano passado, entre a Base do Governo e Líderes da 
Oposição – fui inclusive Relator-Geral do Orçamento 
para 2013 – segundo o qual votaremos o Orçamento 
amanhã, dia cinco de fevereiro, próxima terça-feira. 

No final do ano passado, ao encerrarmos os tra-
balhos, nós estávamos prontos para votar o Orçamento. 
Fizemos um acordo na Comissão Mista de Orçamento. 
Aprovamos a proposta orçamentária na Comissão Mista 
de Orçamento e não a votamos no plenário, porque, 
na Câmara dos Deputados, naquela quinta-feira, não 
havia quórum, não havia painel. Então, evoluímos para 
a possibilidade de votar o Orçamento para 2013 du-
rante o período de recesso legislativo, pela Comissão 
Representativa. Tínhamos base jurídica, base técni-
ca, parecer técnico para votar, por essa Comissão, o 
Orçamento. Mas, ouvindo, mais uma vez, o apelo de 
membros da Oposição e mantendo contanto com os 
Líderes partidários do Senado e da Câmara, nós não 
votamos, pela Comissão Representativa, o Orçamento, 
o que poderia ter sido feito, repito, e pactuamos que 

votaríamos o Orçamento no dia cinco de fevereiro, na 
primeira terça-feira dos trabalhos legislativos.

Sr. Presidente, espero que as Lideranças parti-
dárias mantenham o compromisso. Sei que há vários 
líderes e membros do Congresso defendendo a vota-
ção dos vetos, matéria também muito importante. Creio 
que amanhã, na reunião de Líderes, nós precisamos 
construir a fórmula de votar esses vetos. Mas entendo 
também que não podemos deixar de votar o Orçamen-
to, que beneficia todo o Brasil, que atende a todos os 
Ministérios, todos os serviços públicos.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite-
-me um aparte, nobre Senador Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Já vou concluir o raciocínio e darei o aparte a V. Exª.

O Orçamento do Brasil custeia a prestação de 
serviços públicos, que é fundamental para o investi-
mento da administração direta, fundamental para o 
investimento das empresas estatais. Nós, que temos 
que retomar o crescimento da economia, manter a 
geração de empregos, precisamos ter o Orçamento 
funcionando na sua plenitude. 

Ouço com satisfação o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – No-

bre Senador Romero Jucá, eu ouço com atenção V. 
Exª. Como Relator da Comissão Mista do Orçamento 
para 2013, V. Exª se empenhou, juntamente com toda 
a Comissão, no sentido de que o Orçamento fosse 
aprovado ainda na Sessão Legislativa que se encer-
rou. V. Exª tem toda razão quando diz da importância 
da aprovação pelo Congresso Nacional da peça or-
çamentária. Eu divirjo de V. Exª, como disse, não com 
relação à importância – acho que essa é a peça mais 
importante que o Congresso Nacional elabora ao lon-
go da Sessão Legislativa –, mas, lamentavelmente, a 
peça que nós vamos aprovar será, como as de anos 
anteriores, uma peça que não é respeitada pelo Exe-
cutivo. Ela vira uma peça de ficção. Isso é um reclamo 
de todos os Parlamentares, tanto do Senado quanto 
da Câmara Federal. Inclusive estava na pauta de cam-
panha dos candidatos à Presidência da Câmara o fato 
de se fazer respeitar o Orçamento. Mas isso é um pon-
to, todos nós somos responsáveis por isso. Temos, ao 
respeitar o Orçamento, de respeitar a vontade do Par-
lamento brasileiro. Temos que aprová-lo? Sim, temos 
que aprová-lo. Mas preocupa a mim, e acredito que a 
todos ou à grande maioria do Parlamento brasileiro, 
o fato de não termos pautarmos antes a sessão do 
Congresso para examinar os vetos que também não 
foram examinados ao final da Sessão Legislativa de 
2012. Então, eu acredito que, na reunião do Colégio 
de Líderes que o Presidente Renan terá amanhã de 
manhã é importante que fique definitivamente, Sena-
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dor Valdir Raupp, que preside esta sessão, acertada a 
data em que o Presidente Renan fará a convocação do 
Congresso Nacional para que examinemos os vetos. 
São três mil e tantos vetos que precisam ser exami-
nados, alguns da maior importância. Até porque todos 
eles são vetos à vontade do Parlamento, de muitos 
anos atrás até atualmente. Então, merecem realmente 
uma análise para que o processo legislativo se con-
clua, já que não se concluiu na aprovação dos proje-
tos pelo Senado e pela Câmara. Se for sancionado, 
estará concluído; se for vetado pelo Poder Executivo, 
só será concluído depois de examinado o veto. Então, 
precisamos, Senador Jucá – e V. Exª tem essa experi-
ência – essa competência, realmente examinar esses 
vetos. E hoje, entre todos, há os que são importantes 
para o País, porque foi a vontade do Parlamento bra-
sileiro que não foi aceita pelo Executivo. E nós temos 
então que rediscutir esses vetos. Mas há um que hoje 
é clamor nacional, eu diria: é a questão dos royalties 
sobre a exploração do petróleo em mar territorial bra-
sileiro. É preciso que esse e todos os outros sejam 
efetivamente examinados. Quero pedir a V. Exª que, 
ao pautar o Orçamento para a sessão do Congresso já 
convocada pelo Presidente para amanhã, pela manhã, 
defina o cronograma de apreciação dos vetos para que 
possamos ter a aprovação do Orçamento tramitando 
num acordo que V. Exª diz que foi celebrado ao final 
da Sessão Legislativa de 2012.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. 
Realmente, V. Exª tem razão quando fala que é funda-
mental que nós encerremos o processo legislativo. A 
última palavra sobre processo legislativo deve ser do 
Legislativo. Os vetos precisam ser apreciados, sim, Eu 
só não defendo a vinculação de votarmos 3 mil vetos 
com a votação do Orçamento, porque o Orçamento é 
uma peça urgente para este ano.

V. Exª mesmo foi relator da área setorial da saúde 
e fez um brilhante trabalho. Esse trabalho da saúde fei-
to por V. Exª, que eu homologuei como relator e toquei 
adiante, precisa se transformar em lei para cobrarmos 
a execução de tudo que foi previsto.

Entendo que amanhã, com o Presidente Renan 
Calheiros e com o Presidente Henrique Eduardo Alves, 
junto com os Líderes, às 11 horas, quando teremos essa 
reunião na Presidência do Senado, deveremos construir 
não só o acordo para votar o Orçamento, porque esse 
acordo já foi construído; ele deverá ser referendado, 
e espero que a Oposição mantenha a palavra que foi 
dada a mim e aos Líderes do ano passado. 

Devemos construir também a fórmula que levará 
à votação de todos esses vetos, inclusive com o com-
promisso de novos vetos não ficarem também nessa 

longa fila de espera. Eu acho que nós temos que criar 
algo que nos permita votar os vetos antigos e os novos 
também, exatamente para que nós tenhamos a condi-
ção efetiva de colocar em dia essa votação dos vetos. 

Então, fica aqui este registro de que eu lutarei 
a favor também dos vetos e, como V. Exª, estou aqui 
defendendo o meu Estado de Roraima. Quero a der-
rubada do veto à distribuição dos royalties do petróleo. 
O petróleo brasileiro tem que atender ao Estado de 
Rondônia, ao Estado de Roraima, ao Estado do Pará, 
porque está no mar territorial, é da União, é dos bra-
sileiros. É claro que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, 
São Paulo merecem ter uma fatia desse recurso, mas, 
sem dúvida nenhuma, todos os Estados brasileiros 
precisam do investimento dos royalties do petróleo, 
principalmente na educação, para que nós tenhamos 
a condição de que, com esses recursos, que são fi-
nitos – porque um dia vão acabar –, possamos não 
construir despesas de custeio, mas, sim, de construir 
um processo educacional, um investimento educacio-
nal que faça com que o Brasil possa dar um salto de 
qualidade na vida dos futuros brasileiros.

Então, fica aqui o meu apelo ao Presidente Re-
nan Calheiros, ao Presidente Henrique Eduardo Al-
ves, aos Líderes da Base e aos Líderes da Oposição 
da Câmara e do Senado, para que votemos amanhã 
o orçamento federal de 2013 e que nós tenhamos a 
condição de construir a solução para votar os vetos 
que adormecem aqui no Congresso há vários anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Obrigado a V. Exª.
Devolvo a Presidência a V. Exª, para que eu pos-

sa fazer um breve pronunciamento.

O Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, do 
Estado de Rondônia e Presidente do PMDB. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Romero Jucá, Srªs. e Srs. 
Senadores, Srªs. e Srs. ouvintes da Rádio Senado, 
também telespectadores da TV Senado, um novo ano 
começa hoje para esta Casa, e é com o espírito reno-
vado e cheio de esperança que damos início a mais 
esta jornada.

No ano que passou, não faltaram temas impor-
tantes e absolutamente fundamentais para a agenda 
nacional. E, em 2013, meus caros colegas, não será 
diferente.
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Se, em 2012, após discussões intensas e que 
envolveram toda a sociedade brasileira, esta Casa de-
bateu e aprovou o novo Código Florestal, a Lei Geral 
da Copa e o Regime Diferenciado de Contratações, 
dentre outros importantes projetos, o ano legislativo 
que agora se inicia promete temas tão ou mais rele-
vantes para nosso País.

Em primeiro lugar, este Parlamento não pode 
mais furtar-se à análise e à deliberação dos vetos pre-
sidenciais, fazendo valer suas prerrogativas constitu-
cionais e assegurando o próprio sistema de equilíbrio 
entre os Poderes.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, não deve ser apenas o último deles, referente à 
nova partilha dos royalties nas áreas de exploração de 
petróleo no pré-sal, que deve mover este Parlamento 
nesta questão. Trata-se, sobretudo, da afirmação ins-
titucional da atuação do Congresso Nacional tão sub-
jugada ultimamente.

Passada essa questão, ainda devemos dar con-
tinuidade à revisão geral de nossos códigos. Após o 
profícuo trabalho desenvolvido pelas Comissões, de 
juristas e notáveis, resta agora ao Parlamento finalizar 
suas discussões e aprovar as mudanças que considerar 
necessárias, notadamente em relação ao Código Penal.

Não podemos nos esquecer, meus nobres cole-
gas, neste momento de projeção e expectativas para 
o ano que começa, das reformas estruturantes e mo-
dernizadoras de nossas instituições políticas e de ar-
recadação. Refiro-me, especificamente, às reformas 
política e tributária, tão aguardadas por toda nossa 
sociedade, mas sempre postergadas.

Temas, portanto, como financiamento público de 
campanha, fidelidade partidária, o fim das coligações 
proporcionais, a coincidência de mandatos, seja de 4 
ou 5 anos para governadores, presidente da repúbli-
ca, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, depu-
tados federais...

Haveremos de encontrar um caminho, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, para aprovar a coin-
cidência de mandatos. Ninguém aguenta mais: nem 
os candidatos, muito menos os eleitores. A cada dois 
anos – é um ano sim, e outro não –, temos de realizar 
eleições em nosso País. Ficam caras as eleições, fica 
cansativo para os candidatos que têm de trabalhar ano 
sim e outro não nas campanhas eleitorais.

Por outro lado, a guerra fiscal e a simplificação e 
unificação de alíquotas devem compor e subsidiar os 
debates no Congresso Nacional, que não pode mais 
adiar a aprovação dessas reformas tão importantes 
para o nosso País.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos 
últimos anos, apesar do continuado trabalho por nós 

aqui desenvolvido, esta Casa viveu dias atribulados 
em meio a sucessivas crises. É justo que o Presiden-
te Sarney tenha começado esse trabalho. Muito foi 
feito, muito se avançou nesse sentido, mas penso ter 
chegado a hora de resgatarmos a força histórica e 
o papel institucional que o Senado da República e o 
Congresso Nacional merecem ocupar no imaginário e 
na confiança de nosso povo.

Para tanto, precisamos arregaçar as mangas e 
trabalhar ainda mais no ano que se inicia, objetivando 
cumprir toda a agenda legislativa que discorremos, da 
qual o Brasil tanto necessita e que anseia ver aprovada. 
É com tal ânimo que dou início ao ano legislativo de 
2013, desejando para cada um de nós uma tempora-
da de sucesso, conquistas, muito esforço e dedicação.

Quero desejar sucesso, Sr. Presidente, ao Presi-
dente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, 
que é Presidente também do Congresso Nacional e 
ao Presidente da Câmara dos Deputados Federais, 
Deputado Henrique Alves.

Nós, do PMDB, Partido que estou tendo a honra 
de presidir, temos uma tarefa muito importante, uma 
responsabilidade muito importante neste momento em 
que temos o Vice-Presidente da República, o Presidente 
do Congresso Nacional e o Presidente da Câmara dos 
Deputados. Não vai faltar esforço de nossa parte para 
cumprirmos o que a população brasileira nos outorgou 
e a expectativa que a população brasileira tem de nós.

Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Romero Jucá, Srªs e Srs. Senadores, requeiro, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, apresentação de voto de aplauso ao 
novo corpo de dirigentes do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, empossado no último dia 1º de feve-
reiro, constituído pela Desembargadora Luzia Nadja 
Guimarães Nascimento, como Presidente; o Desem-
bargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves, como 
vice-Presidente; o Desembargador Ronaldo Marques 
Valle, Corregedor de Justiça das Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém; Desembargadora Maria de 
Nazaré Saavedra Guimarães, Corregedora de Justiça 
das Comarcas do interior, para o biênio 2013/2014; 
bem como as Desembargadoras Vânia Lúcia Carva-
lho da Silveira, Helena Persila de Azevedo Dorneles, 
Vera Araújo de Sousa e ao Desembargador Roberto 
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Gonçalves de Moura, que integrarão o Conselho da 
Magistratura, no biênio 2013/2014.

Sr. Presidente, em todos os Estados brasilei-
ros, lá no Pará também, no dia 1º de fevereiro, foi a 
posse do novo corpo dirigente do Tribunal de Justiça 
do Estado, do meu Estado, o Estado do Pará. Como 
disse, tem como Presidente a Desembargadora Luzia 
Nadja Guimarães do Nascimento. Eu estava aqui, na 
sessão que também elegeu a nova Mesa Diretiva do 
Senado Federal e não pude estar presente à posse 
da Desembargadora Luzia Nadja, mas agora encami-
nho à Mesa esse requerimento de voto de aplauso ao 
corpo dirigente do Tribunal de Justiça do meu Estado, 
do Estado do Pará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Sobre a mesa requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 12, DE 2013 

Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de aplauso ao novo 
corpo dirigente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, empossado no último dia 1º de fevereiro, cons-
tituído pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMA-
RÃES NASCIMENTO, Presidente; Desembargador 
CLÁUDIO AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES, 
Vice Presidente; Desembargador RONALDO MAR-
QUES VALLE, Corregedor de Justiça das Comarcas 
da Região Metropolitana de Belém, Desembargadora 
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Cor-
regedora de Justiça das Comarcas do Interior, biênio 
2013/2014; bem como às Desembargadoras VÂNIA 
LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, HELENA PER-
CILA DE AZEVEDO DORNELLES, VERA ARAÚJO 
DE SOUZA e ao Desembargador ROBERTO GON-
ÇALVES DE MOURA, que integrarão o Conselho da 
Magistratura no biênio 2013/2014.

Justificação

A solenidade de posse, realizada no plenário De-
sembargador Oswaldo Pojucan Tavares, do prédio do 

TJE-PA, teve a presença do governador Simão Jatene, 
do prefeito de Belém Zenaldo Coutinho e do presiden-
te eleito da Assembleia Legislativa, deputado Márcio 
Miranda, entre outras autoridades. 

Serão empossados a desembargadora Luzia Nad-
ja Guimarães Nascimento, na Presidência; o desem-
bargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves, na 
Vice-Presidência; o desembargador Ronaldo Marques 
Valle, na Corregedoria de Justiça das Comarcas da 
Região Metropolitana de Belém; e a desembargadora 
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, na Corregedo-
ria de Justiça das Comarcas do Interior.

Na mesma cerimônia também serão empossados 
os desembargadores Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 
Helena Percila de Azevedo Dornelles, Roberto Gonçal-
ves de Moura e Vera Araújo de Souza que, juntamente 
com a presidente, vice-presidente e corregedores, inte-
grarão o Conselho da Magistratura no referido biênio. 

Todos possuem experiência e conhecimento ju-
rídico, adquiridos através de uma trajetória marcada 
pela ética, dedicação às funções exercidas e respeito 
aos princípios que regem a prestação jurisdicional.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Eu registro o requerimento de V. Exª, Senador 
Flexa Ribeiro, que será votado oportunamente.

Registramos também requerimento, assinado 
pelo Senador Pedro Simon, pela Senadora Ana Amé-
lia e pelo Senador Paulo Paim, de encaminhamento 
de voto de pesar aos familiares das vítimas do trágico 
incêndio ocorrido em 27 de janeiro de 2013, em San-
ta Maria, que vitimou até agora mais de 230 pessoas, 
em sua maioria, jovens. 

Assim como os três Senadores do grande Esta-
do do Rio Grande do Sul que assinam este requeri-
mento, eu, pessoalmente, em nome da Presidência, 
e penso que todos os Senadores desta Casa também 
subscreverem esse requerimento, pelo drama, pelo 
sofrimento, por toda essa dor que enlutou não só as 
famílias de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, mas 
de todo o País. 

Sobre a mesa requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Portanto, esse requerimento dos três Senado-
res, do Pedro Simon, da Ana Amélia e do Paulo Paim, 
e considerando eu assinado por todos os membros 
desta Casa, será também votado oportunamente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Pois não. Com a palavra, pela ordem, Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Também queria subs-
crever o requerimento, proposto pelos três Senadores do 
Rio Grande do Sul, de pesar pela tragédia que se aba-

teu sobre a população de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, que enlutou o País por inteiro, quiçá o mundo.

Então, gostaria também, como V. Exª fez com 
muita propriedade, subscrever o requerimento, que 
atende a todos os Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Eu antecipei a homenagem e o pesar de V. Exª 
também, em nome de todos os Senadores, e esses 
requerimentos irão à publicação e serão encaminha-
dos à Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB – 
RR) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 2, DE 2013

Cria a Procuradoria Especial da Mulher do 
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada a Procuradoria Especial da Mulher 

do Senado Federal, constituída de 1 (uma) Procura-
dora e de 2 (duas) Procuradoras Adjuntas, escolhidas 
por escrutínio dentre as parlamentares, no início e na 
terceira sessão legislativa de cada legislatura, pela 
Bancada Feminina do Senado Federal, nos cinco dias 
úteis que se seguirem à eleição da Mesa, assegurada, 
tanto quanto possível, a representação proporcional 
dos partidos e blocos parlamentares que participam 
do Senado.

§ 1º. A Primeira Procuradora Adjunta e a Segun-
da Procuradora Adjunta, nessa ordem, substituirão a 
Procuradora em seus impedimentos e auxiliarão no 
cumprimento das atribuições da Procuradoria.

§ 2º. À Procuradora, ou substituta em seus im-
pedimentos, é assegurada as prerrogativas de líderes 
partidários estabelecidas no Regimento Interno do 
Senado Federal.

Art. 2º Compete à Procuradoria Especial da Mu-
lher:

I – Zelar pela defesa dos direitos da mulher;
II – incentivar a participação das parlamentares 

em suas ações e participações nos trabalhos legisla-
tivos e na administração do Senado Federal;

III – receber, examinar e encaminhar aos órgãos 
competentes as denúncias de violência e discrimina-
ção contra a mulher;

IV – sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução 
de programas do governo federal que visem à promo-
ção de igualdade de gênero, assim como a implemen-
tação de campanhas educativas e antidiscriminatórias 
de âmbito regional ou nacional;

V – cooperar com organismos nacionais e inter-
nacionais, públicos e privados, voltados à implemen-
tação de políticas para as mulheres;

VI – promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, 
bem como sobre a participação política da mulher; e

VII – auxiliar as Comissões do Senado Federal 
na discussão de Proposições que tenham no mérito 
direito relativo à mulher ou família.

Art. 3º - A Procuradora, ou sua substituta eventual, 
presidirá as reuniões da bancada feminina do Senado 
para a discussão e apresentação de emendas ao pro-
jeto de lei orçamentário anual.

Art. 4º A Comissão Diretora, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, disciplinará a estrutura admi-
nistrativa da Procuradoria. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

A história do movimento feminista teve três gran-
des momentos. O primeiro foi as reivindicações por 
direitos democráticos como o direito ao voto, divórcio, 
educação e trabalho no fim do século 19. O segundo, 
no fim da década de 1960, foi marcado pela liberação 
sexual (impulsionada pelo aumento dos contraceptivos). 
E o terceiro começou a ser construído no fim dos anos 
70, com a luta de caráter político/sindical. 

No Brasil, o movimento tomou forma entre o fim 
do século 18 e início do 19, quando as emancipacio-
nistas começam a se organizarem e conquistarem 
espaço na área da educação e do trabalho. Nísia Flo-
resta foi a criadora da primeira escola para mulheres, 
Bertha Lutz e Jerônima Mesquita foram as precursoras 
do voto feminino.

As brasileiras obtiveram importantes conquistas 
nas primeiras décadas do século 19. Em 1907, eclode 
em São Paulo a greve das costureiras, ponto inicial para 
o movimento por uma jornada de trabalho de 8 horas. 

Em 1917, o serviço público passa a admitir mu-
lheres no quadro de funcionários. Dois anos depois, 
a Conferência do Conselho Feminino da Organização 
Internacional do Trabalho aprova a resolução de salário 
igual para trabalho igual. 

Já a década de 30 foi marcada por avanços no 
campo político. Em 1932, as mulheres conquistam 
legalmente o direito ao voto, com o Código Eleitoral. 
Apesar da importância simbólica dessa conquista, à 
época, foram determinadas restrições para o exercício 
desse direito. Foi só com a Constituição de 1946 que 
o direito pleno ao voto foi concedido. 

Em 1934 Carlota Pereira Queiróz torna-se a pri-
meira deputada brasileira. Naquele mesmo ano, a 
Assembleia Constituinte assegurava o princípio de 
igualdade entre os sexos, o direito ao voto, a regula-
mentação do trabalho feminino e a equiparação sala-
rial entre os gêneros. 

Com a ditadura do Estado Novo, em 1937, o mo-
vimento feminista perde força. Só no fim da década 
seguinte volta a ganhar intensidade com a criação da 
Federação das Mulheres do Brasil e a consolidação 
da presença feminina nos movimentos políticos. Mas 
logo vem outro período ditatorial, a partir de 1964, e 
as ações do movimento arrefecem, só retornando na 
década de 70. 
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Um dos fatos mais emblemáticos daquela década 
foi a criação, em 1975 (Ano Internacional da Mulher), 
do Movimento Feminino pela Anistia. No mesmo ano 
a ONU, com apoio da Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI), realiza uma semana de debates sobre 
a condição feminina. Ainda nos anos 70 é aprovada a 
lei do divórcio, uma antiga reivindicação do movimento.

Nos anos 80, as feministas embarcam na luta 
contra a violência às mulheres e pelo princípio de que 
os gêneros são diferentes, mas não desiguais. Em 
1985 é criado o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (CNDM), subordinada ao Ministério da Justiça, 
com objetivo de eliminar a discriminação e aumentar 
a participação feminina nas atividades políticas, eco-
nômicas e culturais. 

O CNDM foi absorvido pela Secretaria de Estado 
dos Direitos da Mulher, criada em 2002 e ainda ligada 
à Pasta da Justiça. No ano seguinte, a secretaria pas-
sa a ser vinculada à Presidência da República, com 
status ministerial, rebatizada de Secretaria de Políticas 
para as Mulheres.

As ações do movimento feminista foram deci-
sivas para articular o caminho da igualdade entre os 
gêneros, que, apesar de todos os avanços, ainda não 
é plenamente garantida. Isso é comprovado quando 
se trata de salário, pesquisas indicam que mulheres 
ganham menos que os homens, quando ocupam o 
mesmo cargo em empresas privadas.

O reconhecimento dos direitos econômicos, so-
ciais, culturais e ambientais das mulheres; a necessida-
de do reconhecimento do direito universal à educação, 
saúde e previdência; a defesa dos direitos sexuais e 

reprodutivos; o direito das mulheres sobre a gestação, 
com acesso de qualidade à concepção e/ou contracep-
ção; a descriminalização do aborto como um direito de 
cidadania e questão de saúde pública e principalmente 
o combate à violência contra a mulher, são temas que 
vem pautando o movimento feminista neste século. 

Mas é no campo político que as mulheres vêm 
buscando uma maior participação. Apesar de uma 
mulher ocupar o cargo mais importante do país, as 
mulheres são minoria em todas as esferas dos Três 
Poder. No Congresso Nacional representam cerca de 
20% dos parlamentares: Sendo 45 deputadas de 513 
e 12 senadoras de 81, eleitas em 2010.

Diante desse histórico consideramos importante 
que esta Casa crie a Procuradoria Especial da Mu-
lher do Senado Federal, para assim contribuir com os 
avanços necessários à tão sonhada igualdade social 
desejada por homens e mulheres. E é objetivando a 
conquista dessa igualdade que pedimos o apoio de 
nossos Pares a este Projeto de Resolução

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania; e à Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a mesa requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O requerimento lido vai à publicação.

Durante o período de recesso parlamentar, o Se-
nado Federal recebeu os Requerimentos dos Sena-
dores Anibal Diniz, Luiz Henrique e Inácio Arruda por 
meio dos quais solicitaram, nos termos do art. 40 do 

Regimento Interno, autorização para participar, entre 
os dias 15 a 17 de janeiro do corrente ano, de missão 
oficial no Haiti e em Cuba, e comunicaram, nos termos 
do art. 39, I, do Regimento Interno, a ausência do País 
durante o referido período.

São os seguintes os Requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 

vão à publicação.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – As propostas de emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– n° 6, de 2013, que restitui os autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara n° 128, de 2012 (n° 
4.399/2012, na Casa de origem), de iniciati-
va do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, que dispõe sobre a transformação 
de cargos no Quadro Permanente da Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, sanciona-
do e transformado na Lei n° 12.782, de 2013;
– n° 8, de 2013, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 56, 
de 2011 (n° 3.961/2008, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
dispõe sobre a criação de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS e de Gratificação por Exercício em 
Cargo de Confiança nos órgãos da Presidên-
cia da República, sancionado e transformado 
na Lei n° 12.784, de 2013;
– n° 9, de 2013, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 77, 
de 2012 (n° 1.870/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de cargos de pro-
vimento efetivo e de cargos em comissão no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do ‘Trabalho da 17ª Região, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.785, de 2013; e

– n° 10, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 110, 
de 2012 (n° 1.822/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que 
altera dispositivos da Lei n° 7.831, de 2 de outu-
bro de 1989, que cria o Quadro Complementar 
de Oficiais do Exército – QCO, sancionado e 
transformado na Lei n° 12.786, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB – 
RR) – A Presidência recebeu, tempestivamente, a Mensa-
gem n° 18, de 2013, na origem, comunicando a ausência 
do País da Senhora Presidente da República, no período 
de 25 a 27 de janeiro, em viagem oficial ao Chile, para 
participar da Cúpula da Comunidade dos Estados Lati-
noamericanos e Caribenhos – CELAC e União Européia.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 2, DE 2013

Mensagem nº 18
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País, no período de 25 a 27 de janeiro de 2013, 
em visita oficial ao Chile, para participar da Cúpula da 
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Cari-
benhos – CELAC e União Europeia.

Brasília, 23 de janeiro de 2013. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara n° 1, de 2013 (n° 
7.639/2010, na Casa de origem, da Deputada Maria do 
Rosário e outros), que dispõe sobre a definição, qua-
lificação, prerrogativas e finalidades das Instituições 
Comunitárias de Educação Superior – ICES, disciplina 
o Termo de Parceria e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
o Projeto será apreciado pelas Comissões de Educa-
ção, Cultura e Esporte e, nos termos do art. 49, I, da 
referida Norma Interna, de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, podendo receber emendas perante a primeira 
comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 749, 
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei 
da Câmara n° 220, de 2009 (n° 1.033/2003, naquela 
Casa, da Deputada Vanessa Grazziotin), que altera o 
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 
1943, afim de redefinir os critérios para caracterização 
das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei 
n° 7.369, de 20 de setembro de 1985, sancionado e 
convertido na Lei n° 12.740, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 749/12/PS-GSE

Brasília, 21 de dezembro de 2012

Assunto: Encaminha autografo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, que o Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, da Câ-
mara dos Deputados (PLC nº 220/09), que “Altera o 
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, a fim de redefinir os critérios para caracte-
rização das atividades ou operações perigosas.”, foi 
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta 
da República e convertido na Lei nº 12.740, de 8 de 
dezembro de 2012.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
União, os Avisos n°s 1.409 a 1.413 e 1.415, de 2012, na 
origem, que se referem, respectivamente, às Resoluções 
n°s 63, 64, 66, 67, 65 e 71, de 2012, todas do Senado 
Federal, comunicando que foram autuadas e remetidas 
ao setor competente para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 1.409-GP/TCU

Brasília, 26 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 2.400 (SF) e 19-12-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 63/2012 (SF) que “’Autoriza 
o Estado da Bahia a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va-
lor de até US$600.000.000,00 (seiscentos milhões 
de dólares norte-americanos)’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-046.707/2012-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso no 1.410 – GP/TCU

Brasília, 26 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício no 2.403 (SF) de 19/12/2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução no 64/2012 (SF), que “Auto-
riza o Estado de Santa Catarina a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com 
o Bank of America, N.A. (BofAML), no valor total de 
até US$726.441.566,00 (setecentos e vinte e seis mi-
lhões, quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos 
e sessenta e seis dólares norte-americanos)’, e a re-
comendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-046.708/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso no 1.411-GP/TCU

Brasília, 26 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício no 2.409 (SF) de 19/12/2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
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autógrafo da Resolução no 66/2012 (SF), que “Autoriza 
o Estado do Ceará a contratar, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, operação de crédito externo 
com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrí-
cola (Fida), nos valores de SDR 20.624.403,00 (vinte 
milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos 
e três direitos especiais de saque) e de E 5.948.482,00 
(cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil qua-
trocentos e oitenta e dois euros), destinada ao financia-
mento parcial do Projeto de Desenvolvimento Produtivo 
e de Capacidades (PDPC) do Projeto Paulo Freire, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-46.710/2012-4, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, –  Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso nº 1.412-GP/TCU

Brasília, 26 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 2.412 (SF) de 19–12–2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 67/2012 (SF), que “Autoriza o 
Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares 
norte-americanos), de principal, destinada ao financia-
mento parcial do ‘Programa de Consolidação do Equi-
líbrio Fiscal do Rio Grande do Sul (Proconfis RS)’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-046.711/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, –  Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso nº 1.413-GP/TCU

Brasília, 26 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Ofício nº 2.406 (SF) de 19–12–2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 

da Resolução nº 65/2012 (SF), que “’Autoriza o Estado de 
Santa Catarina a contratar operação de crédito externo, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
com garantia da União, no valor deaté US$250.000.00,00 
(duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-america-
nos), de principal, destinada ao financiamento parcial do 
‘Programa Rodoviário de Santa Catarina – Etapa VI’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação e crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-046.709/2012-6, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, –  Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso nº 1.415-GP/TCU

Brasília, 27 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Oficio nº 2.443 (SF), de 20-12-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 71/2012 (SF), que “’Reabre o prazo 
estabelecido no art. 4º da Resolução nº 59, de 26 de 
novembro de 2010, do Senado Federal, a fim de que 
o Estado do Rio Grande do Norte contrate a operação 
de crédito externo nela prevista’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, protocolizado nesta Casa como do-
cumento nº 0000494625901, foi remetido à Secretaria 
de Macroavaliação Governamental, Unidade do Tribunal 
na qual se encontra o Processo nº TC-032.990/2010-3 
(referente à Resolução nº 59/2010, do Senado Federal), 
para adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os Avisos n°s 1.409 a 1.413 e 1.415, de 
2012, foram juntados aos processados das respecti-
vas Resoluções.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, os Avisos n°s 25 e 26, de 2013, na origem, 
que se referem, respectivamente, às Resoluções n°s 
61 e 62, de 2012, ambas do Senado Federal, comuni-
cando que foram autuadas e remetidas ao setor com-
petente para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:
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Aviso nº 25-GP/TCU

Brasília, 17 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 2.368 (SF), de 13-12-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 61/2012 (SF), que “’Autoriza 
o Estado do Piauí a contratar, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, operação de crédito externo 
com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrí-
cola (FIDA), no valor de até SDR 12.770.903,00 (doze 
milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e três 
direitos especiais de saque)’, e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como Processo 
nº TC-000.8892013-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

Aviso nº 26-GP/TCU

Brasília, 17 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 2.371 (SF) de 13-12-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-

tógrafo da Resolução nº 62/2012 (SF), que “’Autoriza 
a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica (CEEE-GT) a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total 
de até US$88.655.996,00 (oitenta e oito milhões, seis-
centos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa 
e seis dólares norte-americanos)’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente autuado no TCU como processo nº 
TC-000.892/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção 
das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os Avisos n°s 25 e 26, de 2013, foram jun-
tados aos processados das respectivas Resoluções.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 1, de 2013 
(n° 136/2012, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei 
n° 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao mês de novembro de 2012, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas interna-
cionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Aviso n° 1, de 2013, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 4, de 2013 
(n° 23/2013, na origem), do Banco Central do Brasil, 

que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei 
n° 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao quarto trimestre de 2012, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas inter-
nacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Aviso n° 4, de 2013, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 2, de 2013 
(n° 485/2012, na origem), do Ministro de Estado da 
Fazenda, encaminhando o relatório com as caracte-

rísticas das operações de crédito analisadas no âm-
bito daquela Pasta, no mês de novembro de 2012, a 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Aviso n° 2, de 2013, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 3, de 2013 
(n° 48/2013, na origem), do Ministro de Estado da Fa-
zenda, que encaminha, nos termos da Resolução n° 

20, de 2004, do Senado Federal, o relatório sobre o 
Programa de Recompras de Títulos da Dívida Pública 
Mobiliária Federal Externa dentro das Operações de 
Administração de Passivo realizadas nos dois últimos 
bimestres de 2012.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Aviso n° 3, de 2013, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nos 2.279, 
2.306, 2.361 de 2012, e n° 02 de 2013, do Presidente da 
Câmara dos Deputados, comunicando declarações de 
renúncias a mandatos de diversos Deputados Federais.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 2.279/2012/SGM/P

Brasília, 19 de dezembro de 2012

Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da 

Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor 
Carlaile Jesus Pedrosa, nome parlamentar Carlaile 
Pedrosa (PSDB/MG), em 18 de dezembro de 2012, 
nos termos do artigo 54, inciso II, alínea “d”, da CF, 
combinado com os arts. 238, inciso II e 239, caput, do 
RICD, publicada no Suplemento ao Diário da Câmara 
dos Deputados nº 213, de 19 de dezembro de 2012, 
exemplar em anexo.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 2.306/2012/SGM/P

Brasília, 20 de dezembro de 2012

Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da 

Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor 
Jonas Donizette Ferreira, nome parlamentar Jonas 

Donizette (PSB/SP), em 19 de dezembro de 2012, 
nos termos do artigo 54, inciso II, alínea d, da CF, 
combinado com os arts. 238, inciso II e 239, caput, do 
RICD, publicada no Suplemento ao Diário da Câmara 
dos Deputados nº 214, de 20 de dezembro de 2012, 
exemplar em anexo.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 2.361/2012/SGM/P

Brasília, 28 de dezembro de 2012

Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da 

Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Se-
nhor José de Ribamar Costa Alves, nome parlamen-
tar Ribamar Alves (PSB/MA) em 27 de dezembro de 
2012, nos termos do artigo 54, inciso II, alínea d, da 
CF, combinado com os arts. 238, inciso II e 239, ca-
put do RICD, publicada no Suplemento ao Diário da 
Câmara dos Deputados nº 218, de 28 de dezembro 
de 2012, exemplar em anexo.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 02/13/SGM/P

Brasília, 2 de janeiro de 2013

Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência as Declarações 

de Renúncia aos mandatos de Deputado Federal os 
Senhores Deputados abaixo relacionados, publicadas 
no Diário da Câmara dos Deputados nº 001, de 1º 
de janeiro de 2013, exemplar em anexo.
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Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 1, DE 2013

Altera o artigo 11 do Decreto-Lei nº 227, de 28 
de fevereiro de 1967 – Código de Mineração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Insira-se o § 4º no artigo 11 do Decreto-

-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967:

“Art. 11.  .........................................................
§ 4º No caso de terra pública estadual ou fede-
ralizada, a participação de que trata a alínea b 
do caput deste artigo será devida ao Estado-
-membro em cujo território ocorre a exploração 
mineral.” (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei visa corrigir distorções 
na compensação devida as Estados mineradores pe-
las consequências sociais negativas derivadas da ati-
vidade de mineração.

A Constituição Federal determina que as jazidas, 
em lavra ou não, pertencem à União e constituem-se 
em propriedade distinta da superfície (artigo 20, inciso 
IX). Contudo, assegura-se ao superficiário – proprietário 
do imóvel no qual se localiza a jazida –, direito de “par-
ticipação nos resultados da lavra” dos recursos naturais 
encontrados sob sua propriedade (artigo 176, § 2º).

A legislação infraconstitucional, Lei nº 8.901, de 30 
de junho de 1994, regulou o exercício do direito de partici-
pação mencionado acima, determinando que o proprietário 
do solo participará dos resultados da lavra na proporção de 
cinquenta por cento do valor apurado para o pagamento 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recur-
sos Minerais – CFEM (art. 1°). Ou seja, o proprietário do 
solo terá direito ao recebimento de valor correspondente 

à metade do montante recolhido aos cofres públicos pelo 
minerador a título de pagamento da CFEM.

A implantação de projetos de exploração mineral 
traz grande impacto social para a região em que se 
localizam. Inegavelmente, a atividade de mineração 
representa causa de fluxo migratório e, consequen-
temente, um considerável aumento pela demanda de 
serviços públicos estaduais (saúde, educação, segu-
rança pública e infraestrutura). 

Nesse contexto, o rateio dos valores arrecadados 
a título de pagamento da CFEM passa a assumir gran-
de relevância. Segundo a Lei nº 8.001, de 1990, artigo 
2º, § 2º, os valores recolhidos pelos mineradores serão 
partilhados entre Estados e Municípios na proporção de: 
vinte e três por cento para os Estados (e o Distrito Fe-
deral); e sessenta e cinco por cento para os Municípios.

Ou seja, muito embora os Estados sejam os entes 
da federação diretamente onerados pela implemen-
tação dos projetos de mineração, são os Municípios 
que recebem a maior parcela da compensação pela 
exploração de recursos minerais.

O presente projeto pretende atribuir aos Estados 
o direito de receber a “participação nos resultados da 
lavra” no caso de atividade de mineração ocorrida em 
terra pública estadual ou federalizada situada dentro 
de seu território, e, com isso, mitigar os danos ambien-
tais e socioeconômicos resultantes daquela atividade.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 20. São bens da União:
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

TÍTULO VII 
Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais re-
cursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
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constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garan-
tida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 2º – É assegurada participação ao proprietário 
do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor 
que dispuser a lei.

DECRETO-LEI  
Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 
29 de janeiro de 1940. (Código de Minas)

Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regi-
mes de Autorização, Licenciamento e Concessão: (Re-
dação dada pela Lei nº 6.403, de 1976)

 a) o direito de prioridade à obtenção da autori-
zação de pesquisa ou de registro de licença, atribuí-
do ao interessado cujo requerimento tenha por objeto 
área considerada livre, para a finalidade pretendida, 
à data da protocolização do pedido no Departamento 
Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M), atendidos 
os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste 
Código; e (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976)

 b) o direito à participação do proprietário do 
solo nos resultados da lavra. (Redação dada pela Lei 
nº 8.901, de 1994)

 § 1º A participação de que trata a alínea b do 
caput deste artigo será de cinqüenta por cento do valor 
total devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios 
e órgãos da administração direta da União, a título de 
compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais, conforme previsto no caput do art. 6º da Lei 
nº 7.990, de 29/12/89 e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 
13/03/90. (Incluído pela Lei nº 8.901, de 1994)

 § 2º O pagamento da participação do proprietário 
do solo nos resultados da lavra de recursos minerais 
será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês 
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido 
pela taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que 
venha a sustituí-la. (Incluído pela Lei nº 8.901, de 1994)

 § 3º O não cumprimento do prazo estabelecido 
no parágrafo anterior implicará correção do débito pela 
variação diária da taxa de juros de referência, ou outro 
parâmetro que venha a substituí-la, juros de mora de um 
por cento ao mês e multa de dez por cento aplicada sobre 
o montante apurado. (Incluído pela Lei nº 8.901, de 1994)

LEI Nº 8.901, DE 30 DE JUNHO DE 1994

Regulamenta o disposto no § 2º do art. 176 
da Constituição Federal e altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 
1967 – Código de Mineração, adaptando-o 
às normas constitucionais vigentes.

Art. 1º O art. 11 do Decreto-Lei nº 227, de 28 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 11  ..........................................................
b) o direito à participação do proprietário do 
solo nos resultados da lavra.
§ 1º A participação de que trata a alínea b do 
caput deste artigo será de cinqüenta por cento 
do valor total devido aos Estados, Distrito Fe-
deral, Municípios e órgãos da administração 
direta da União, a título de compensação fi-
nanceira pela exploração de recursos minerais, 
conforme previsto no caput do art. 6º da Lei nº 
7.990, de 29 de dezembro de 1989 e no art. 
2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990.
§ 2º O pagamento da participação do proprie-
tário do solo nos resultados da lavra de recur-
sos minerais será efetuado mensalmente, até 
o último dia útil do mês subseqüente ao do fato 
gerador, devidamente corrigido pela taxa de 
juros de referência, ou outro parâmetro que 
venha a substituí-la.
§ 3º O não cumprimento do prazo estabele-
cido no parágrafo anterior implicará correção 
do débito pela variação diária da taxa de juros 
de referência, ou outro parâmetro que venha a 
substituí-la, juros de mora de um por cento ao 
mês e multa de dez por cento aplicada sobre 
o montante apurado.”

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Define os percentuais da distribuição da 
compensação financeira de que trata a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá 
outras providências.

Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação 
financeira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989, entende-se por faturamento lí-
quido o total das receitas de vendas, excluídos os tri-
butos incidentes sobre a comercialização do produto 
mineral, as despesas de transporte e as de seguros.

§ 2º A distribuição da compensação financeira 
referida no caput deste artigo será feita da seguinte 
forma: (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000)

I – 23% (vinte e três por cento) para os Estados 
e o Distrito Federal;

II – 65% (sessenta e cinco por cento) para os 
Municípios;

II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 
instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 
1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de ja-
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neiro de 1991, destinado ao desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico do setor mineral; (Incluído pela Lei 
nº 9.993, de 24.7.2000) (Regulamento)

III - 10% (dez por cento) para o Ministério de Mi-
nas e Energia, a serem integralmente repassados ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à 
proteção mineral em regiões mineradoras, por inter-
médio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. (Redação 
dada pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000).

 (Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; de Assuntos Econômicos e de Ser-
viços de Infraestrutura, cabendo à última a 
decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 2, DE 2013

Acrescenta o art. 34-A à Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece nor-
mas para as eleições, para regulamentar a 
impugnação das pesquisas e testes pré-
-eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997 (Lei das Eleições), passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 34-A:

Art. 34-A. O Ministério Público Eleitoral, os can-
didatos e os partidos políticos ou coligações estão le-
gitimados a impugnar o registro e/ou a divulgação de 
pesquisa eleitoral perante o juízo eleitoral competente, 
quando não atendidas as exigências contidas nos arts. 
33 e 34 desta Lei e em outras normas legais pertinentes.

§ 1º Autuada a impugnação, o cartório eleitoral 
providenciará a notificação imediata do representado, 
por fac-símile ou no endereço informado pela empresa 
ou entidade no seu cadastro, para apresentar defesa 
em quarenta e oito horas.

§ 2º A petição inicial deverá ser instruída, sob 
pena de indeferimento, com cópia integral do registro 
da pesquisa disponível no sítio eletrônico da Justiça 
Eleitoral, bem como com indicação dos fundamentos 
de fato e de direito da impugnação e com indicação de 
provas, inclusive a serem produzidas, quando for o caso. 

§ 3º Considerando a relevância dos fundamen-
tos de fato e de direito invocados e a possibilidade de 
prejuízo de difícil reparação, o Juiz ou Tribunal Eleitoral 
poderá, mediante pedido do autor, determinar liminar-
mente a suspensão da divulgação ou utilização dos re-
sultados da pesquisa impugnada ou, ainda, a inclusão 
de esclarecimentos na divulgação de seus resultados.

§ 4º Da decisão do pedido de liminar caberá re-
curso.

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

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos a esta 
Casa pretende acrescentar o art. 34-A à Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições, para regulamentar a impugnação das 
pesquisas e testes pré-eleitorais.

As normas que compõem a proposição se encon-
tram hoje na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) nº 23.364, de 17 de novembro de 2011, apro-
vada para regulamentar as pesquisas eleitorais para 
as eleições municipais realizadas em outubro último. 

Estamos propondo, pois, que tais normas pas-
sem a constar em lei formal para dar-lhes estabilidade 
e mais legitimidade. 

Assim, nos termos do caput do art. 34-A que ora 
propomos seja acrescentado à Lei das Eleições, o Mi-
nistério Público Eleitoral, os candidatos e os partidos 
políticos ou coligações estão legitimados a impugnar o 
registro e/ou a divulgação de pesquisa eleitoral perante 
o juízo eleitoral competente, quando não atendidas as 
exigências contidas na própria Lei das Eleições e em 
outras normas legais pertinentes, referentes às infor-
mações que devem ser prestadas pelos responsáveis 
pela pesquisa, antes e depois de sua realização.

Outrossim, havendo impugnação de pesquisa 
eleitoral perante a Justiça Eleitoral, será autuada como 
tal e o cartório respectivo providenciará a notificação 
imediata do representado, por fac-símile ou no endereço 
informado pela empresa ou entidade no seu cadastro, 
para apresentar defesa em quarenta e oito horas (§ 1º). 

Ademais, a petição inicial deverá ser instruída, 
sob pena de indeferimento, com cópia integral do regis-
tro da pesquisa disponível no sítio da Justiça Eleitoral, 
bem como com indicação dos fundamentos de fato e 
de direito da impugnação e com indicação de provas, 
inclusive a serem produzidas, quando for o caso (§ 2º). 

Além disso, considerando a relevância dos fun-
damentos de fato e de direito invocados e a possibili-
dade de prejuízo de difícil reparação, o Juiz ou Tribunal 
Eleitoral competente poderá, mediante pedido do autor, 
determinar liminarmente a suspensão da divulgação 
ou utilização dos resultados da pesquisa impugnada 
ou, ainda, a inclusão de esclarecimentos na divulga-
ção de seus resultados (§ 3º).

Por fim, estamos deixando expresso que da de-
cisão do pedido de liminar caberá recurso (§ 4º).
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Em face do exposto, solicitamos o necessário 
apoio dos nobres pares para o acolhimento e a apro-
vação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
(PP-RS).

 LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Texto compilado
Mensagem de veto

Estabelece normas para as eleições.

 O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
 Art. 33. As entidades e empresas que realizarem 

pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou 
aos candidatos, para conhecimento público, são obri-
gadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça 
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as se-
guintes informações:

 I – quem contratou a pesquisa;
 II – valor e origem dos recursos despendidos 

no trabalho;
 III – metodologia e período de realização da 

pesquisa;
 IV – plano amostral e ponderação quanto a sexo, 

idade, grau de instrução, nível econômico e área físi-
ca de realização do trabalho, intervalo de confiança e 
margem de erro;

 V – sistema interno de controle e verificação, 
conferência e fiscalização da coleta de dados e do 
trabalho de campo;

 VI – questionário completo aplicado ou a ser 
aplicado;

 VII – o nome de quem pagou pela realização 
do trabalho.

 § lº As informações relativas às pesquisas serão 
registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais 
compete fazer o registro dos candidatos.

 § 2º A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, 
no local de costume, aviso comunicando o registro das 
informações a que se refere este artigo, colocando-as 
à disposição dos partidos ou coligações com candida-
tos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo 
prazo de trinta dias.

 § 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte 
e quatro horas, no local de costume, bem como divul-
gará em seu sítio na internet, aviso comunicando o 
registro das informações a que se refere este artigo, 

colocando-as à disposição dos partidos ou coligações 
com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

 § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio re-
gistro das informações de que trata este artigo sujeita 
os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a 
cem mil UFIR.

 § 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta cons-
titui crime, punível com detenção de seis meses a um 
ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

 Art. 34. (VETADO)
 § 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, 

os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de 
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados 
das entidades que divulgaram pesquisas de opinião 
relativas às eleições, incluídos os referentes à identifi-
cação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre 
e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equiva-
lentes, confrontar e conferir os dados publicados, pre-
servada a identidade dos respondentes.

 § 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo 
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificul-
tar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, 
punível com detenção, de seis meses a um ano, com 
a alternativa de prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte 
mil UFIR.

 § 3º A comprovação de irregularidade nos dados 
publicados sujeita os responsáveis às penas mencio-
nadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigato-
riedade da veiculação dos dados corretos no mesmo 
espaço, local, horário, página, caracteres e outros ele-
mentos de destaque, de acordo com o veículo usado.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 3, DE 2013 

(Complementar)

Acrescenta § 3º ao art. 6º da Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
para vedar a exigência de recolhimento 
antecipado de imposto relativamente ao 
estoque de mercadorias recebidas antes 
do início do regime de retenção antecipada 
por substituição tributária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 

de setembro de 1996, fica acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 6º ............................................................
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§ 3º É vedada a extensão da substituição tri-
butária ou cobrança antecipada do imposto 
relativamente a mercadorias ou bens estoca-
dos em estabelecimento de contribuinte ou 
a ele remetidos antes do início do regime de 
substituição tributária para mercadorias ou 
bens similares.”

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

Justificação

O instituto da substituição tributária “para a fren-
te”, embora legitimado pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 17 de março de 1993, tem sido desvirtuado e 
aplicado com abusos no âmbito do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Entre os vários abusos, avulta a exigência do 
pagamento antecipado do imposto sobre estoques de 
mercadorias existentes nas empresas antes da inclu-
são de mercadorias similares na sistemática de subs-
tituição tributária “para a frente”. Essa exigência é, via 
de regra, feita por meio de decreto do Governador de 
Estado ou do Distrito Federal (DF). 

Alega-se que a incidência sobre o estoque faz-
-se tão somente a fim de assegurar transição para a 
sistemática de recolhimento antecipado, no tocante 
àquelas mercadorias que ainda não tinham sido tribu-
tadas, e que não mais o seriam quando da saída pelo 
revendedor. Parte-se da premissa de que quando ocor-
resse a efetiva circulação das mercadorias estocadas, 
essa já estaria alcançada pela substituição tributária 
e, portanto, desonerada do ICMS.

É evidente que essa é uma premissa falsa, pois 
não há desoneração da operação, mas apenas a não 
tributação antes da efetiva circulação das mercadorias 
adquiridas antes da entrada em vigor das normas dis-
ciplinadoras da substituição tributária.

Essa tributação intempestiva prejudica não só a 
atividade empresarial, pois corrói o capital de giro de 
empresa, mas também o consumidor final, que sofre 
o repasse da elevação de preços. Ademais, é incons-
titucional e ilegal, a vários títulos.

Em primeiro lugar, fere o arquétipo, isto é, a regra-
-matriz, a norma-padrão de incidência do ICMS, esta-
belecido pela Constituição Federal (CF), no art. 155, II. 
Como se sabe, em matéria de impostos, o constituinte 
elegeu os fatos-signo de riqueza reveladores de ca-
pacidade contributiva que compõem as hipóteses de 
incidência de cada um dos treze impostos.

Outros princípios constitucionais, não menos 
relevantes, por constituírem direitos e garantias indi-

viduais do contribuinte, erigidos em cláusulas pétreas 
(a teor do art. 60, § 4º, IV), são desrespeitados, entre 
os quais, a legalidade e a irretroatividade.

O princípio basilar da legalidade expresso no art. 
5º, II, da Carta Magna e desdobrado, para o campo 
tributário, pelo art. 150, I, exige que o tributo seja cria-
do por lei. E a lei instituidora de tributo há de prever a 
hipótese de incidência com todos os atributos ineren-
tes: sujeito ativo, sujeito passivo, materialidade, espa-
cialidade, temporalidade, base de cálculo e alíquota, 
que perfazem o tipo tributário. O art. 146, III, a, da CF 
incumbiu a lei complementar de, a título de normas 
gerais, definir os fatos geradores, as bases de cálculo 
e os contribuintes dos impostos nela discriminados. 
Pois bem, no caso sob exame, as leis complementa-
res – o Código Tributário Nacional e a Lei Kandir – não 
instituíram nem previram que os Estados instituíssem 
imposto sobre os estoques de mercadorias. Cumpre 
observar que a Lei Kandir – Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996 – , ao disciplinar a substi-
tuição tributária, não incluiu nem permitiu que se inclu-
íssem nessa técnica de arrecadação as mercadorias 
adquiridas antes da vigência da lei instituidora.

A CF apontou a hipótese de incidência possível, 
o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a 
base de cálculo possível e, no caso do ICMS, até mes-
mo a alíquota possível. 

Na abalisada lição de German Alejandro San Mar-
tin Fernandez (in “Estudos em Homenagem a José Edu-
ardo Monteiro de Barros: Direito Tributário”, São Paulo, 
2012) em relação ao ICMS, é clara a opção contida no 
enunciado do art. 155, II, da CF, pela criação de um 
imposto estadual sobre o consumo, com materialida-
de consistente na expressão econômica contida nas 
operações envolvendo negócios jurídicos nos quais 

haja, se não a transferência de propriedade de 
bens objeto de mercancia, ao menos circulação eco-
nômica expressa nos sinais exteriores de riqueza da-
queles sujeitos envolvidos na operação. É opção pela 
tributação da riqueza consumida em contraposição 
à tributação da riqueza patrimonial, já atingida por 
outros impostos e contribuições e submetida a outros 
critérios de aferição da capacidade contributiva. A tri-
butação patrimonial pelo ICMS, ou seja, a antecipa-
ção do pagamento do imposto das mercadorias em 
estoque, se afigura, no mínimo, como novo imposto 
estadual sem fundamento na CF, nunca como método 
de adequação do regime de crédito e débito e da sis-
temática de tributação antecipada e por substituição, 
a chamada substituição tributária “para a frente”, cujo 
fulcro constitucional se encontra contido no § 7º do art. 
150 da CF. Isso porque há uma grande distância entre 
a autorização constitucional que os entes da Federação 
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receberam para tributar fatos geradores presumidos, 
e a desfiguração da matriz constitucional do ICMS, 
que em sua modalidade “operações mercantis”, não 
admite a tributação sobre o fato “manter estoque” ou 
“não circular mercadorias”, escolhido pelo Poder Exe-
cutivo estadual como suficiente para fazer nascer a 
obrigação tributária.

A irretroatividade, insculpida no art. 150, III, a, da 
CF, corolário do superprincípio da segurança jurídica, 
requer que a norma tributária instituidora de exação 
– e a tanto equivalem a ST “para frente” e a antecipa-
ção a qualquer pretexto – só alcance fatos geradores 
futuros. Ora, o regime jurídico que imperava para as 
mercadorias que circularam antes da data de início da 
vigência da antecipação do recolhimento em razão da 
substituição tributária “para frente” era aquele anterior, 
que respeitava a norma constitucional, segundo a qual 
o ICMS só seria recolhido quando e se se fizesse a 
venda dos produtos estocados, calculado sobre o va-
lor real da operação.

O efeito retroativo pretendido pela tributação 
antecipada dos estoques, ademais, só se “viabiliza”, 
porque o substituído tributário assume a condição 
de substituto tributário, ou seja substituto tributário 
de si próprio, configurando um verdadeiro non sense.

O projeto de lei complementar que ora submeto à 
apreciação dos meus Pares objetiva impedir a malsina-
da tributação antecipada dos estoques de mercadorias 
por meio da inserção de um novo § 3º ao art. 6º da Lei 
Complementar nº 87, de 1996. Referida lei comple-
mentar estabelece normas gerais sobre o ICMS, a teor 
dos arts. 146, III e 155, § 2º, XII, b, da Carta Magna, 
que devem ser respeitadas pelos Estados e pelo DF.

Sala da Sessões, – Senadora Ana Amélia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Mensagem de veto

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre pres-
tações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação, e 
dá outras providências. (LEI KANDIR)

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

Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte 
do imposto ou a depositário a qualquer título a res-
ponsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 

assumirá a condição de substituto tributário. (Redação 
dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

 § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em 
relação ao imposto incidente sobre uma ou mais ope-
rações ou prestações, sejam antecedentes, concomi-
tantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente 
da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas 
operações e prestações que destinem bens e serviços 
a consumidor final localizado em outro Estado, que 
seja contribuinte do imposto.

 § 2o A atribuição de responsabilidade dar-se-á 
em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos 
em lei de cada Estado. (Redação dada pela Lcp 114, 
de 16.12.2002)

 EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 3, DE 17 DE MARÇO DE 1993

Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 
167 da Constituição Federal.

 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

 Art. 1.º Os dispositivos da Constituição Federal 
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 40.  .........................................................
 .......................................................................
§ 6.º As aposentadorias e pensões dos servi-
dores públicos federais serão custeadas com 
recursos provenientes da União e das contri-
buições dos servidores, na forma da lei.

Art. 42.  ..........................................................
 .......................................................................
§ 10 Aplica-se aos servidores a que se refere 
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto 
no art. 40, §§ 4.º, 5.º e 6.º.

Art. 102.  ........................................................
I –  ..................................................................
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou 
ato normativo federal;
§ 1.º A argüição de descumprimento de pre-
ceito fundamental, decorrente desta Consti-
tuição, será apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, na forma da lei.
§ 2.º As decisões definitivas de mérito, pro-
feridas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações declaratórias de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente 
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aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao 
Poder Executivo.

Art. 103.  ........................................................
§ 4.º A ação declaratória de constituciona-
lidade poderá ser proposta pelo Presidente 
da República, pela Mesa do Senado Federal, 
pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo 
Procurador-Geral da República.

Art. 150.  ........................................................
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presu-
mido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser conce-
dido mediante lei específica, federal, estadual 
ou municipal, que regule exclusivamente as 
matérias acima enumeradas ou o correspon-
dente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável 
pelo pagamento de imposto ou contribuição, 
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormen-
te, assegurada a imediata e preferencial res-
tituição da quantia paga, caso não se realize 
o fato gerador presumido.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos;
II – operações relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior;

III – propriedade de veículos automotores.
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:  .............
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá 
ao seguinte:  ..................................................
§ 3.º À exceção dos impostos de que tratam 
o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I 
e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elétrica, serviços 
de telecomunicações, derivados de petróleo, 
combustíveis e minerais do País.
Art. 156.  ........................................................
III - serviços de qualquer natureza, não com-
preendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.
 .......................................................................
§ 3.º Em relação ao imposto previsto no inciso 
III, cabe à lei complementar:
I – fixar as suas alíquotas máximas;

II – excluir da sua incidência exportações de 
serviços para o exterior.
Art. 160.  ........................................................
Parágrafo único. A vedação prevista neste arti-
go não impede a União e os Estados de condi-
cionarem a entrega de recursos ao pagamento 
de seus créditos, inclusive de suas autarquias.
Art. 167.  ........................................................
IV - a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a re-
partição do produto da arrecadação dos im-
postos a que se referem os arts. 158 e 159, 
a destinação de recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como determina-
do pelo art. 212, e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8.º, bem assim 
o disposto no § 4.º deste artigo;
 .......................................................................
§ 4.º É permitida a vinculação de receitas 
próprias geradas pelos impostos a que se re-
ferem os arts. 155 e 156, e dos recursos de 
que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e 
II, para a prestação de garantia ou contraga-
rantia à União e para pagamento de débitos 
para com esta.”

 Art. 2.º (*) A União poderá instituir, nos termos de 
lei complementar, com vigência até 31 de dezembro de 
1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de natureza financeira.

 § 1.º A alíquota do imposto de que trata este 
artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por 
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou res-
tabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e 
limites fixados em lei.

 § 2.º Ao imposto de que trata este artigo não se 
aplica o art. 150, III, b, e VI, nem o disposto no § 5.º 
do art. 153 da Constituição.

 § 3.º O produto da arrecadação do imposto de 
que trata este artigo não se encontra sujeito a qualquer 
modalidade de repartição com outra entidade federada.

 Art. 3.º A eliminação do adicional ao imposto de 
renda, de competência dos Estados, decorrente desta 
Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos a 
partir de 1.º de janeiro de 1996, reduzindo-se a cor-
respondente alíquota, pelo menos, a dois e meio por 
cento no exercício financeiro de 1995.

 Art. 4.º A eliminação do imposto sobre vendas 
a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, de com-
petência dos Municípios, decorrente desta Emenda 
Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 
1.º de janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente 
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alíquota, pelo menos, a um e meio por cento no exer-
cício financeiro de 1995.

 Art. 5.º Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios somente poderão 
emitir títulos da dívida pública no montante necessá-
rio ao refinanciamento do principal devidamente atu-
alizado de suas obrigações, representadas por essa 
espécie de títulos, ressalvado o disposto no art. 33, 
parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias.

 Art. 6.º Revogam-se o inciso IV e o § 4.º do art. 
156 da Constituição Federal

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Subseção II 
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º – A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de-
fesa ou de estado de sítio.

§ 2º – A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 
quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º – A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;

II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º – A matéria constante de proposta de emen-

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional

Seção I 
Dos Princípios Gerais

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao po-
der de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem 
como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coope-
rativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favore-
cido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpli-
ficados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata 
o inciso III, d, também poderá instituir um regime único 
de arrecadação dos impostos e contribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ob-
servado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

I – será opcional para o contribuinte; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II – poderão ser estabelecidas condições de en-
quadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III – o recolhimento será unificado e centralizado 
e a distribuição da parcela de recursos pertencentes 
aos respectivos entes federados será imediata, vedada 
qualquer retenção ou condicionamento;(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança 
poderão ser compartilhadas pelos entes federados, 
adotado cadastro nacional único de contribuintes. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Seção II 
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o es-
tabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por eles exercida, independentemente da de-
nominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumen-
tou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre: (Vide Emenda Cons-
titucional nº 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos po-

líticos, inclusive suas fundações, das entidades sindi-
cais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado 
a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos 
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 
154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos 
previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 2º – A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva 
às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º – As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo 
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, relacionados com exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empre-
endimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador da obrigação de pa-
gar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º – As vedações expressas no inciso VI, alí-
neas “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º – A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge-
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a ime-
diata e preferencial restituição da quantia paga, caso 
não se realize o fato gerador presumido.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Seção IV 
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe-
deral instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I – transmissão causa mortis e doação, de quais-
quer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)

II – operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain-
da que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)

III – propriedade de veículos automotores. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1.º O imposto previsto no inciso I: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
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I – relativamente a bens imóveis e respectivos 
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou 
ao Distrito Federal

II – relativamente a bens móveis, títulos e crédi-
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá-
rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regu-
lada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no 
exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processado no 
exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo 
Senado Federal;

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)

I – será não-cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 
ou pelo Distrito Federal;

II – a isenção ou não-incidência, salvo determi-
nação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com 
o montante devido nas operações ou prestações se-
guintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às 
operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencia-
lidade das mercadorias e dos serviços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do 
Presidente da República ou de um terço dos Senado-
res, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e 
prestações, interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, mediante resolução de iniciativa de um terço 
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas ope-
rações para resolver conflito específico que envolva 
interesse de Estados, mediante resolução de iniciati-
va da maioria absoluta e aprovada por dois terços de 
seus membros;

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados 
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 
XII, “g”, as alíquotas internas, nas operações relativas 
à circulação de mercadorias e nas prestações de ser-
viços, não poderão ser inferiores às previstas para as 
operações interestaduais;

VII – em relação às operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado 
em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário 
for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não 
for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea “a” do inciso ante-
rior, caberá ao Estado da localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual;

IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria impor-

tados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 
que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço 
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde 
estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) sobre o valor total da operação, quando mer-
cadorias forem fornecidas com serviços não compre-
endidos na competência tributária dos Municípios;

X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias 

para o exterior, nem sobre serviços prestados a des-
tinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 
operações e prestações anteriores; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

b) sobre operações que destinem a outros Es-
tados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 
153, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação 
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, 
o montante do imposto sobre produtos industrializados, 
quando a operação, realizada entre contribuintes e re-
lativa a produto destinado à industrialização ou à co-
mercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do im-

posto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição 

do estabelecimento responsável, o local das operações 
relativas à circulação de mercadorias e das prestações 
de serviços;
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e) excluir da incidência do imposto, nas exporta-
ções para o exterior, serviços e outros produtos além 
dos mencionados no inciso X, “a”

f) prever casos de manutenção de crédito, rela-
tivamente à remessa para outro Estado e exportação 
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os 
quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que 
seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará 
o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda Cons-
titucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o mon-
tante do imposto a integre, também na importação do 
exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o 
inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, ne-
nhum outro imposto poderá incidir sobre operações 
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunica-
ções, derivados de petróleo, combustíveis e minerais 
do País.(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á 
o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001)

I – nas operações com os lubrificantes e com-
bustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao 
Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001)

II – nas operações interestaduais, entre contri-
buintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi-
cantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste 
parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados 
de origem e de destino, mantendo-se a mesma propor-
cionalidade que ocorre nas operações com as demais 
mercadorias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001)

III – nas operações interestaduais com gás na-
tural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis 
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas 
a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de 
origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001)

IV – as alíquotas do imposto serão definidas me-
diante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos 
termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte: (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) serão uniformes em todo o território nacional, 
podendo ser diferenciadas por produto; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) poderão ser específicas, por unidade de me-
dida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor 
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu 
similar alcançaria em uma venda em condições de li-
vre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 33, de 2001)

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 5º As regras necessárias à aplicação do dis-
posto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à 
destinação do imposto, serão estabelecidas median-
te deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do § 2º, XII, g. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 33, de 2001)

§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I – terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado 
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003)

II – poderá ter alíquotas diferenciadas em função 
do tipo e utilização.(Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 42, de 19.12.2003)

(À Comissão de Assuntos Econômicos) 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 4, DE 2013 

Denomina “Passarela Eurico da Costa Car-
neiro” a passarela situada no km 140 da 
BR-153, no Município de Araguaína, Estado 
do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Eurico da Costa Car-

neiro” a passarela situada no km 140 da rodovia BR-
153, no Município de Araguaína, Estado do Tocantins.

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

Justificação

Eurico da Costa Carneiro, o “Carneiro do Guin-
cho”, nasceu em 24 de julho de 1947, na cidade de 
Carolina, estado do Maranhão. Foi casado com Geralda 
Barbosa e deixou ds filhas e sete netos.

Ao longo de sua carreira no serviço público, Car-
neiro foi chefe do Departamento Municipal de Trânsito 
de Araguaína por dez anos. Lá realizou um importante 
trabalho educativo envolvendo o grupo escoteiro – do 
qual foi chefe por oito anos. Foi ainda administrador 
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do Aeroporto Municipal da mesma cidade durante oito 
anos e perito da Polícia Civil do Estado do Tocantins.

Na vida privada, foi professor de educação física, 
e também ministro da eucaristia. Neste papel realizava 
celebrações religiosas nas zonas rurais.

Porém, foi o ramo de auto-socorro que o tornou 
célebre em sua cidade, e que lhe rendeu o nome po-
pular “Carneiro do Guincho”. Mesmo comandando uma 
empresa particular, Carneiro nunca mediu esforços 
para resgatar e salvar vidas. Nos últimos 30 anos, foi 
valoroso parceiro das Polícias Militar, Civil e Rodoviá-
ria, e do Corpo de Bombeiros.

Na vida política, foi suplente de vereador e assu-
miu duas vezes uma cadeira no parlamento municipal. 
No período de 17 de outubro de 1995 a 28 de dezem-
bro de 1995, ocupou a vaga de Leide Silva Ramos; de 
03 de fevereiro de 2003 a 31 de dezembro de 2004, 
assumiu a vaga deixada por Walfredo Reis.

Nos últimos anos, fazia parte do grupo de moto-
queiros “Falcões de Aço”, com o qual realizava vários 
trabalhos comunitários, como distribuições de cesta 
básicas, brinquedos, roupas e doações de sangue. In-
felizmente, no dia 05 de março do corrente ano, na ro-
dovia TO-222, próximo à cidade de Filadélfia, estado do 
Tocantins, um acidente de trânsito ceifou precocemente 
sua vida quando ele contava com 64 anos de idade.

Carneiro do Guincho fará parte das lembran-
ças da maioria dos que com ele conviveram: alunos, 
escoteiros, correligionários, membros das células de 
polícia comunitária e toda a comunidade araguainen-
se. Homem de caráter inquestionável, não pode se 
tornar apenas mais uma triste estatística da violência 
do trânsito brasileiro.

Para realizar a justa homenagem à memória do 
Sr. Eurico da Costa Carneiro, apresento esta propo-
sição, para a qual solicito o apoio dos membros do 
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.

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

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a Mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF/GSCL/004/13

Brasília, 31 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, infor-

mo que por motivo de força maior, não compareci à 

Primeira Cúpula de Legislação Climática, que se 
realizou em Londres, Reino Unido, no período de 13 a 
16 do corrente mês, objeto do Requerimento nº 1103, 
de 2012 por mim anteriormente apresentado.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Nada mais havendo mais nada a tratar, a Pre-
sidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs 
Senadoras e aos Srs. Senadores que constará da 
próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeiro pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
no exercício de 2012, com o objetivo de fo-
mentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista 
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP); e 
Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF), favorá-
vel à Medida Provisória, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão nº 28, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8.12.2012)
Prazo final prorrogado: 2.4.2013

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 580, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do parágrafo único  
do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 580, de 2012 (apresenta-
do como conclusão do Parecer nº 1.718, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que 
aprova a Programação Monetária para o 4º 
trimestre de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 00949 

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 20 horas e 42 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:

Ata da 2ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 5 de fevereiro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Romero Jucá, Jayme Campos, Benedito de Lira,  
Eduardo Suplicy, Inácio Arruda e Anibal Diniz.



00950 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 00951 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Antes de tudo, já que é a primeira sessão que faço 
a abertura e presido na condição de Vice-Presidente 
do Senado, queria, mais uma vez, agradecer a cada 
uma das Senadoras e Senadores a confiança em mim 
depositada na eleição do último dia 1º, agradecendo 
também aqui a meu Líder Walter Pinheiro, agora a 
Wellington Dias e aos colegas de Bancada a indicação 
para tão honrosa função de ser Vice-Presidente do Se-
nado, ao mesmo tempo em que agradeço a todos os 
colegas. Recebemos 65 votos – eu e o Senador Jucá 
– para ocuparmos a 1ª Vice e a 2ª Vice-Presidência 
do Senado. O Senado tem agora como Presidente o 
Senador Renan Calheiros, e eu, na condição de Vice 
ser uma prerrogativa dessa função na Mesa Diretora, 
estou abrindo os trabalhos desta tarde.

Queria cumprimentar a todos que nos acompa-
nham pela TV Senado, pela Rádio Senado e também 
pela Internet e dizer que espero desempenhar bem esta 
função e, de alguma maneira, colaborar com esta Casa, 
com esta instituição que é a mais antiga da República.

Peço já de antemão desculpas àqueles que nos 
acompanham porque ainda estou num processo de 
adaptação, não só no mandato, mas especialmente 
em ocupar tão honrosa função. Mas, contando com 
a competente assessoria – hoje já tive aqui bons en-
sinamentos – da Mesa Diretora do Senado, espero 
poder dar conta desta missão que, para mim, é mais 
um desafio de vida. Vamos ver se temos aqui os que 
primeiro chegaram e que querem pedir fazer uma co-
municação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 10 
a 27, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
arte 91 do Regimento Interno, serão apreciados ter-
minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2013

Altera o Código de Defesa do Consumi-
dor, para dispor sobre o agendamento da 
entrega de produtos e serviços ao con-
sumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 39.  ..........................................................
 .......................................................................
XIV – entregar produto ou prestar serviço no 
local designado pelo consumidor sem prévio 
agendamento.
 ..............................................................  (NR)

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

 
Justificação

É muito comum o fornecedor de produtos e ser-
viços fazer a entrega no local designado pelo consu-
midor sem antes consultá-lo ou informando pouco 
tempo antes.

É interessante que o consumidor possa se progra-
mar para o recebimento do bem ou serviço, inclusive 
para que tenha condições de conferir, de imediato, a 
correspondência do produto ou serviço entregue com 
o que efetivamente adquiriu.

Vale lembrar o crescimento vertiginoso do co-
mércio eletrônico, que justifica ainda mais a adoção 
da medida que ora propomos. Existe, portanto, a ne-
cessidade de um agendamento prévio sobre a data 
de entrega.

Por acreditar que a proposição contribui para o 
aprimoramento das relações de consumo, contamos 
com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, . – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

SEÇÃO IV 
Das Práticas Abusivas

Art 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I – condicionar o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II – recusar atendimento às demandas dos con-
sumidores, na exata medida de suas disponibilidades 
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos 
e costumes;

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem so-
licitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qual-
quer serviço;

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhe-
cimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços;

V – exigir do consumidor vantagem manifesta-
mente excessiva;

VI – executar serviços sem a prévia elaboração 
de orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores en-
tre as partes;

VII – repassar informação depreciativa, referente 
a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus 
direitos;

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expe-
didas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Conmetro);

IX – deixar de estipular prazo para o cumprimen-
to de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo 
inicial a seu exclusivo critério;
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IX – recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los 
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

X – (Vetado).
X – elevar sem justa causa o preço de produtos 

ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, 

de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando 
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999

XII – deixar de estipular prazo para o cumpri-
mento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei 
nº 9.008, de 21.3.1995)

XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diver-
so do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído 
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os pro-
dutos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipó-
tese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras 
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2013

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
para proibir a fixação de períodos de carên-
cia para exames e acompanhamento pré-
-natais e partos para mulheres menores de 
dezesseis anos ou com deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como para casos 
de gestação de risco.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo terceiro:

“Art. 12 ...........................................................
 .......................................................................
§ 3º É vedado o estabelecimento de quais-
quer períodos de carência para a realização 
de exames pré-natais, de acompanhamento 
e tratamento obstétricos e de partos para as 
mulheres menores de dezesseis anos ou com 
deficiência física, sensorial ou mental, bem 
como para aquelas mulheres cuja gestação 
seja considerada de risco.” (NR)

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

Justificação

O complexo processo de modernização experi-
mentado pelas sociedades contemporâneas implica, 
entre outras coisas, que o reconhecimento da igualda-
de de direitos de todos perante a lei faça-se por meio 
de normas que reconheçam as circunstâncias físicas 
ou culturais diferenciadas que são pertinentes a um 
determinado sujeito, ou classe de sujeitos. É a atua-
lização da máxima aristotélica, que esclarece que as 
leis devem tratar desigualmente os desiguais, para que 
tendam à igualdade. A literatura das ciências sociais 
tem tratado o assunto sob o conceito de “igualdade 
complexa”.

O presente projeto de lei do Senado tem por 
finalidade oferecer tratamento diferenciado àquelas 
mulheres que, em razão de sua maior vulnerabilidade, 
necessitam de tratamento legal diferenciado para que 
se igualem à maioria de suas concidadãs. 

A gravidez é uma condição séria e que demanda 
das mulheres seus melhores esforços. Contudo, é fato 
que nem todas as mulheres brasileiras têm condições 
de arcar com os custos decorrentes de uma gravidez, 
tenha ela sido planejada ou não. Entre as que não 
possuem as referidas condições estão aquelas que 
enfrentam alguma dificuldade em razão de sua con-
dição pessoal: seja em razão da pouca idade (com as 
implicações econômicas, físicas e psicológicas aí ad-
juntas), seja em razão de uma gravidez considerada de 
risco, seja em razão das deficiências físicas, sensoriais 
ou mentais com as quais convivem. Lembremos, com 
relação a essa última, que a própria Lei nº 7.853, de 
1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com de-
ficiência, reza, na alínea c do inciso III de seu art. 2º, 
que é dever do Poder Público “a promoção de ações 
eficazes que propiciem a inserção, nos setores públi-
co e privado, de pessoas portadoras de deficiência”).

A justiça de nossas leis, para ser equitativa, deve, 
portanto, contemplar essas mulheres hipossuficientes 
quanto à condição de enfrentar as dificuldades de uma 
gravidez e de um parto com tratamento adequado no 
que diz respeito ao atendimento médico-hospitalar por 
elas contratado junto a operadoras de planos de saúde. 
E não há que se pensar em alterações importantes na 
lucratividade dos planos de saúde, visto que, como foi 
dito, a seriedade que cerca a gravidez em nada esti-
mulará desregramentos no planejamento familiar – e, 
aqui, vale citar a sólida curva de decréscimo da taxa 
de fecundidade nos últimos vinte anos, tendência que 
se projeta para os próximos vinte anos, pelo menos; 
antes, trará apenas sossego e paz àqueles lares vi-
sitados por dificuldades mais severas do que as que 
são experimentadas pela maioria dos lares brasileiros.
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Em virtude das razões expostas, peço o apoio 
de meus pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, . – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Texto compilado

Dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a 
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 
do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos 
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência 
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigên-
cias mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001)

I – quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número 

ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reco-
nhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico 
e tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; 

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, 
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II – quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada 

a limitação de prazo, em clínicas básicas e especializa-
das, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, 
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; 

b) cobertura de internações hospitalares em cen-
tro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação 
de prazo, a critério do médico assistente; 

a) cobertura de internações hospitalares, vedada 
a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em 
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão 
dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

b) cobertura de internações hospitalares em cen-
tro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação 
de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do mé-
dico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001)

c) cobertura de despesas referentes a honorários 
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

d) cobertura de exames complementares indis-
pensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamen-

tos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de 
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do 
médico assistente, realizados ou ministrados durante 
o período de internação hospitalar; 

e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluin-
do materiais utilizados, assim como da remoção do 
paciente, comprovadamente necessária, para outro 
estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, 
dentro dos limites de abrangência geográfica previs-
tos no contrato; 

d) cobertura de exames complementares indis-
pensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões 
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do 
médico assistente, realizados ou ministrados durante o 
período de internação hospitalar; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo 
materiais utilizados, assim como da remoção do pa-
ciente, comprovadamente necessária, para outro es-
tabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abran-
gência geográfica previstos no contrato, em território 
brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

f) cobertura de despesas de acompanhante, no 
caso de pacientes menores de dezoito anos;

III – quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho 

natural ou adotivo do consumidor, ou de seu depen-
dente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho 
natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro 
como dependente, isento do cumprimento dos perío-
dos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo 
máximo de trinta dias do nascimento; 

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho 
natural ou adotivo do consumidor, como dependente, 
isento do cumprimento dos períodos de carência, des-
de que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta 
dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IV – quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares 

ou complementares, solicitados pelo odontólogo as-
sistente;

b) cobertura de procedimentos preventivos, de 
dentística e endodontia;

c) cobertura de cirurgias orais menores, assim 
consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial 
e sem anestesia geral;

V – quando fixar períodos de carência:
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a) prazo máximo de trezentos dias para partos 
a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os 
demais casos; 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a 
cobertura dos casos de urgência e emergência; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

VI – reembolso, nos limites das obrigações contra-
tuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular 
ou dependente, com assistência à saúde, em casos 
de urgência ou emergência, quando não for possível 
a utilização de serviços próprios, contratados ou cre-
denciados pelas operadoras definidas no art. 1o, de 
acordo com a relação de preços de serviços médicos 
e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagá-
veis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à 
operadora da documentação adequada; 

VI – reembolso, em todos os tipos de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 
nos limites das obrigações contratuais, das despesas 
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, 
em casos de urgência ou emergência, quando não for 
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, 
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de 
acordo com a relação de preços de serviços médicos 
e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pa-
gáveis no prazo máximo de trinta dias após a entre-
ga da documentação adequada; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

VII – inscrição de filho adotivo, menor de doze 
anos de idade, aproveitando os períodos de carência 
já cumpridos pelo consumidor adotante.

§ 1o Dos contratos de planos e seguros de as-
sistência à saúde com redução da cobertura prevista 
no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, 
deve constar: 

I – declaração em separado do consumidor con-
tratante de que tem conhecimento da existência e dis-
ponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este 
lhe foi oferecido; 

II – a cobertura às doenças constantes na Clas-
sificação Estatística Internacional de Doenças e Pro-
blemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial da Saúde. 

§ 2o É obrigatória cobertura do atendimento nos 
casos: 

I – de emergência, como tal definidos os que im-
plicarem risco imediato de vida ou de lesões irrepará-
veis para o paciente, caracterizado em declaração do 
médico assistente; 

II – de urgência, assim entendidos os resultantes 
de acidentes pessoais ou de complicações no proces-
so gestacional. 

§1o Após cento e vinte dias da vigência desta 
Lei, fica proibido o oferecimento de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei fora das 
segmentações de que trata este artigo, observadas 
suas respectivas condições de abrangência e con-
tratação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

§2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da do-
cumentação relativa à contratação de produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 
segmentações de que trata este artigo, deverá constar 
declaração em separado do consumidor, de que tem 
conhecimento da existência e disponibilidade do plano 
referência, e de que este lhe foi oferecido. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 3o Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, 
é vedado o estabelecimento de carências superiores 
a três dias úteis. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 Art. 13. Os contratos de planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde têm renovação automática 
a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não 
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor 
no ato da renovação. 

Parágrafo único. Aos planos ou seguros individu-
ais ou familiares, aplicam-se as seguintes disposições: 

I – o prazo mínimo de vigência contratual de um 
ano; 

II – são vedadas: 
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilate-

ral, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade 
por período superior a sessenta dias, a cada ano de 
vigência do contrato;

c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de 
internação do titular.

(Às Comissões de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa; e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2013

Altera o art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de de-
zembro de 1964, para assegurar aos adqui-
rentes ou compromissários compensação 
por atraso na entrega do imóvel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte inciso III ao 

art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
renumerando-se os demais incisos:

“Art. 43.  .........................................................
 .......................................................................



01046 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

III – se o atraso na entrega da obra for superior 
a cento e oitenta dias, o incorporador deverá 
pagar aos adquirentes ou compromissários 
multa de dois por cento sobre o valor já pago 
e de meio por cento ao mês sobre o mesmo 
montante, enquanto perdurar o atraso, sem 
prejuízo da indenização de que trata o inciso 
II deste artigo, podendo tais valores serem 
compensados nas prestações devidas;
 ............................................................  ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação oficial e somente se aplicará aos con-
tratos celebrados a partir do início de sua vigência.

Justificação

O crescimento econômico e social do País pode 
ser facilmente constatado avaliando-se os números do 
setor imobiliário. Depois de longo período sem cresci-
mento significativo, o valor dos imóveis no Brasil tem 
sido reajustado segundo padrões internacionais, por 
vezes ultrapassando muitos países com economias 
bem desenvolvidas.

O lançamento de alguns empreendimentos imo-
biliários pelas incorporadoras, no entanto, não tem 
seguido planejamento adequado. Por causa disso, e 
em virtude do ritmo das construções em ascensão, 
acrescido de procedimentos burocráticos a cargo de 
incorporadoras – inclusive os relacionados aos cartó-
rios de imóveis –, além de, não raro, a falta de docu-
mentação necessária, como alvarás e licenciamentos 
indispensáveis à análise e aprovação dos empreen-
dimentos, a entrega do imóvel comercializado tem 
enfrentado atrasos.

Embora a maioria dos contratos hoje contenha 
a previsão de tolerância de até 180 dias para a entre-
ga dos imóveis, a imprensa tem noticiado atrasos que 
desmoralizam o setor, na medida em que ultrapassam 
qualquer medida que se possa ter como razoável, pre-
judicando o cidadão comum que muitas vezes investe 
nesse empreendimento todas as suas economias, re-
sultado de anos de trabalho e esforço.

Com intervenção do Ministério Público e median-
te acordos, o comprador tem recebido das empresas 
multa de 2% sobre o valor pago e de 0,5% ao mês 
sobre o mesmo montante, enquanto durar o atraso, 
podendo até mesmo obter o pagamento de aluguel 
de outro imóvel em substituição àquele que não foi 
ainda entregue.

Mesmo assim, falta regra precisa em sede de lei 
que traga maior segurança ao consumidor quanto ao 
cumprimento dos prazos acordados e, concomitante-
mente, garanta confiabilidade ao setor da construção 
e venda imobiliária.

Aproveitamos para melhor racionalizar a matéria, 
permitindo que o consumidor deduza das parcelas de-
vidas ao incorporador a própria multa de que venha a 
ser credor, compensando-se débito e crédito.

Quanto à vigência da norma proposta, conside-
ramos que não se trata de uma lei de pequena reper-
cussão, razão pela qual estamos propondo um prazo 
de noventa dias para a sua entrada em vigor. Por ou-
tro lado, a fim de evitar eventuais e infindáveis contro-
vérsias judiciais sobre a sua aplicação, optamos por 
deixar claro que a aplicação da nova disciplina legal 
se dará apenas para os contratos futuros, assinados 
após a entrada em vigor da lei proposta, respeitando-
-se, portanto, os contratos já firmados.

Na certeza de que os nobres parlamentares discu-
tirão o assunto e apresentarão suas sugestões para o 
aprimoramento da legislação de defesa do consumidor 
e para a atribuição de maior lisura ao setor imobiliário, 
apresentamos o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, . – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.

Vide arts 1331 a 1358
da Lei nº 10.406, de 10.1.2002
Mensagem de veto
Texto compilado

Dispõe sôbre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias.

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entre-
ga da unidade a prazo e preços certos, determinados 
ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-
-lhe-ão impostas as seguintes normas:

I – informar obrigatòriamente aos adquirentes, 
por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o es-
tado da obra;

II – responder civilmente pela execução da incor-
poração, devendo indenizar os adquirentes ou com-
promissários, dos prejuízos que a êstes advierem do 
fato de não se concluir a edificação ou de se retardar 
injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe 
ação regressiva contra o construtor, se fôr o caso e se 
a êste couber a culpa;

III – em caso de falência do incorporador, pessoa 
física ou jurídica, e não ser possível à maioria pros-
sequir na construção das edificações, os subscritores 
ou candidatos à aquisição de unidades serão credores 
privilegiados pelas quantias que houverem pago ao 
incorporador, respondendo subsidiàriamente os bens 
pessoais dêste;

IV – é vedado ao incorporador alterar o projeto, 
especialmente no que se refere à unidade do adquirente 
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e às partes comuns, modificar as especificações, ou 
desviar-se do plano da construção, salvo autorização 
unânime dos interessados ou exigência legal;

V – não poderá modificar as condições de paga-
mento nem reajustar o preço das unidades, ainda no 
caso de elevação dos preços dos materiais e da mão-
-de-obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada 
a faculdade de reajustamento, procedendo-se, então, 
nas condições estipuladas;

VI – se o incorporador, sem justa causa devida-
mente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 
dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento, 
poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 
30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento 
normal. Desatendida a notificação, poderá o incorpo-
rador ser destituído pela maioria absoluta dos votos 
dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil 
ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das 
importâncias comprovadamente devidas, facultando-
-se aos interessados prosseguir na obra (VETADO).

VII – em caso de insolvência do incorporador que 
tiver optado pelo regime da afetação e não sendo pos-
sível à maioria prosseguir na construção, a assembléia 
geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adqui-
rentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões 
e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de 
afetação, mediante leilão ou outra forma que estabe-
lecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos 
que comprovadamente tiverem aportado, o resultado 
líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patri-
mônio de afetação e deduzido e entregue ao proprie-
tário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos 
do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos 
aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na 
forma da lei e de acordo com os critérios do contrato 
celebrado com o incorporador, os adquirentes serão 
credores privilegiados pelos valores da diferença não 
reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens 
pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei nº 10.931, 
de 2004)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2013

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras 
providências, para incluir a obrigatoriedade 
de obediência às diretrizes e orientações 
técnicas e o oferecimento de condições que 

possibilitem a ocorrência do parto huma-
nizado nos estabelecimentos de saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 19-J da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Úni-
co de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a: 

I − obedecer às diretrizes e orientações técni-
cas e oferecer as condições que possibilitem 
a ocorrência do parto humanizado em suas 
dependências;
II − permitir a presença, junto à parturiente, de 1 
(um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 ..............................................................” (NR)

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

Justificação

O movimento pelo parto humanizado teve início 
há muitos anos no Brasil. A título de ilustração, trans-
crevemos trecho de artigo sobre a Rede pela Huma-
nização do Parto e Nascimento (ReHuNa):

A ReHuNa – Rede pela Humanização do Parto 
e Nascimento – é uma organização da socie-
dade civil que vem atuando desde 1993 em 
forma de rede de associados em todo o Brasil. 
Seu objetivo principal é a divulgação de as-
sistência e cuidados perinatais com base em 
evidências científicas e em conformidade com 
as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde. Esta rede desempenhou um papel 
fundamental na estruturação de um movimento 
que hoje é denominado “humanização da as-
sistência ao parto e nascimento”, que preten-
de diminuir as intervenções desnecessárias e 
promover um cuidado ao processo de gravidez-
-parto-nascimento-amamentação baseado na 
compreensão do processo natural e fisiológico, 
com base em evidências científicas. O artigo 
relata a história da ReHuNa e suas principais 
realizações, assim como aponta os futuros 
caminhos para a organização.

Ressalte-se que esse movimento alicerça e per-
meia medidas adotadas no âmbito do SUS para garantir 
a realização do parto humanizado em suas unidades de 
saúde. Como exemplo, o Ministério da Saúde adotou, 
desde 2005, o Manual Técnico intitulado Pré-Natal e 
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Puerpério − Atenção Qualificada e Humanizada, que 
se inicia com os seguintes parágrafos:

A atenção obstétrica e neonatal, prestada pelos 
serviços de saúde, deve ter como característi-
cas essenciais a qualidade e a humanização. 
É dever dos serviços e profissionais de saúde 
acolher com dignidade a mulher e o recém-nas-
cido, enfocando-os como sujeitos de direitos.
A humanização diz respeito à adoção de va-
lores de autonomia e protagonismo dos su-
jeitos, de co-responsabilidade entre eles, de 
solidariedade dos vínculos estabelecidos, de 
direitos dos usuários e de participação coletiva 
no processo de gestão.
A atenção com qualidade e humanizada de-
pende da provisão dos recursos necessários, 
da organização de rotinas com procedimen-
tos comprovadamente benéficos, evitando-se 
intervenções desnecessárias, e do estabele-
cimento de relações baseadas em princípios 
éticos, garantindo-se privacidade e autonomia 
e compartilhando-se com a mulher e sua fa-
mília as decisões sobre as condutas a serem 
adotadas.

O extenso Manual contém não só princípios e 
diretrizes, mas também especificações técnicas mi-
nuciosas sobre os exames e procedimentos que in-
tegram uma assistência ao parto com características 
humanizadas.

A despeito da existência dessas normas infrale-
gais, o SUS não tem conseguido garantir as condições 
para que as parturientes brasileiras exerçam seu direito 
ao parto humanizado, como demonstram os vários ca-
sos de gestantes dando à luz nos corredores lotados 
de nossos hospitais e de bebês sem acesso a leitos 
em UTI neonatal.

Por isso, apresentamos este projeto de lei, que 
almeja trazer para a esfera legal a obrigatoriedade de 
o SUS oferecer condições para o parto humanizado. 
Lembrando que já vigora no País o direito da parturien-
te a ter consigo um acompanhante, expresso no art. 
19-J da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), propomos alterar esse mesmo 
dispositivo para obrigar as unidades de saúde a se-
guirem as recomendações necessárias para garantir 
o exercício desse direito por todas as brasileiras.

Estou convicto de que a medida proposta irá be-
neficiar nossas parturientes e propiciar melhorias na 
atenção à saúde prestada pelo SUS. Tal convicção 
leva-nos a esperar o apoio dos Parlamentares desta 
Casa Legislativa à aprovação do projeto.

Sala das Sessões, . – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Mensagem de veto 
Regulamento

Dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:

CAPÍTULO V 
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados 
para o atendimento das populações indígenas, em 
todo o território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 9.836, de 1999)

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de 
Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela 
Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual 
funcionará em perfeita integração. (Incluído pela Lei 
nº 9.836, de 1999)

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do 
Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos res-
ponsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela 
Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras institui-
ções governamentais e não-governamentais poderão 
atuar complementarmente no custeio e execução das 
ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar 
por uma abordagem diferenciada e global, contemplan-
do os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarca-
ção de terras, educação sanitária e integração institu-
cional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999)
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§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste ar-
tigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organiza-
ção do SUS nas regiões onde residem as populações 
indígenas, para propiciar essa integração e o atendi-
mento necessário em todos os níveis, sem discrimina-
ções. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de cen-
tros especializados, de acordo com suas necessida-
des, compreendendo a atenção primária, secundária e 
terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito 
a participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, 
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conse-
lhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o 
caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

CAPÍTULO VI 
Do Subsistema de Atendimento 

 e Internação Domiciliar 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a interna-
ção domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, fisiote-
rapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 

outros necessários ao cuidado integral dos pacientes 
em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

CAPÍTULO VII 
Do Subsistema de acompanhamento durante  

o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato 
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, 
de 1 (um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído 
pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste 
artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela Lei 
nº 11.108, de 2005)

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno 
exercício dos direitos de que trata este artigo consta-
rão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 
11.108, de 2005)

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, 
de 2005)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)
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PROJETO DE LEI SENADO Nº 10, DE 2013

Confere ao município de Itabaiana, no Esta-
do de Sergipe, o título de “Capital Nacional 
do Caminhão”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O município de Itabaiana, no Estado de 

Sergipe, fica declarado “Capital Nacional do Caminhão”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Esta proposição tem como objetivo promover, 
simultaneamente, o caminhão, o caminhoneiro e a ci-
dade de Itabaiana, em Sergipe.

Contando com uma posição estratégica, no que 
diz respeito ao transporte de cargas para a região do 
Nordeste, Itabaiana já se consagrou popularmente 
como capital nacional do caminhão, e possui o maior 
percentual de caminhão por pessoa do país: são cinco 
mil emplacados, além de mais de quatro mil caminhões 
que foram emplacados em outros Estados, totalizando 
aproximadamente 10 mil caminhões, na cidade que 
conta com noventa mil habitantes.

A produção agrícola de Itabaiana é um dos prin-
cipais fatores que influenciam a forte concentração 
desse meio de transporte no Município, por ser um 
grande produtor de cereais, frutas e verduras, graças 
aos perímetros irrigados, tornou-se um importante ex-
portador regional.

Não podemos esquecer também dos produtos 
industrializados, que há muito são comercializados em 
Itabaiana: uma feira municipal que remonta ao ano de 
1888 foi crescendo exponencialmente por mais de um 
século e, desde a década de 50, a cidade, que detém 
a segunda posição de centro comercial de Sergipe, já 
era considerada o celeiro do Estado. Sua feira – antes 
restringida aos sábados – passou a ser realizada tam-
bém às quartas-feiras, pois contava com um grande 
afluxo de fregueses vindos de outros municípios. Por 
sua posição estratégica nos entroncamentos rodoviá-
rios, passou a ser um polo para o transporte de cargas 
na região e para o Sudeste, especialmente São Paulo. 
E assim, por trazer mercadorias diretamente dos cen-
tros produtores, o comércio de Itabaiana se sobressaiu 
não apenas em Sergipe, mas estendeu sua influência 
para os estados vizinhos.

Também o setor de comércio e serviços para esse 
ramo de transporte é marcante em Itabaiana, pois, 
ao longo da BR-235, que cruza a cidade, há grande 
concentração de lojas de autopeças, oficinas, postos, 
indústrias e garagens que compram e vendem cami-
nhões usados.

Sobretudo, a maior renda de Itabaiana vem 
dos fretes de caminhões, uma atividade que é ce-
lebrada anualmente com uma grandiosa festa, rece-
bendo caminhoneiros de todo o Brasil, denominada 
Festa do Caminhoneiro, ocasião em que as artes e 
o entretenimento se somam às riquezas trazidas pe-
los caminhões, contribuindo, assim, para o progresso 
sócio-econômico do Município. 

A presença de caminhões é tão forte em Itabaiana 
que influencia, inclusive, na arquitetura das casas dos 
moradores desse Município, grande parte delas com 
o pé-direito mais alto que o comum, para que possa 
abrigar uma garagem proporcional a um caminhão.

Por todo o exposto, o que se pretende com a pre-
sente proposta é legalizar o que de fato já se encontra 
consolidado. O Município de Itabaiana merece e faz jus 
a este título, e, com ele, reafirmamos o propósito de, 
simultaneamente, celebrar a profissão do caminhoneiro 
e da necessidade de existir políticas públicas que fa-
voreçam esse tão importante meio de transporte, que 
é o caminhão, para o nosso país.

Para tanto, pedimos o apoio dos ilustres parla-
mentares desta respeitável Casa para a aprovação 
desta proposição.

Sala das Sessões, . – Senador Eduardo Amorim.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 11, DE 2012

Altera a Lei nº 10.636, de 30 de dezembro 
de 2002, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos originários da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – Cide 
incidente sobre a importação e a comer-
cialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etí-
lico combustível, atendendo o disposto 
no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, cria o Fundo Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – FNIT e 
dá outras providências, para determinar a 
aplicação de percentual mínimo do produ-
to da arrecadação da Cide-Combustíveis 
em projetos de infraestrutura urbana de 
transportes coletivos ou não motorizados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.636, de 30 de de-

zembro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 6º  ...........................................................
 .......................................................................
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Parágrafo único. Percentual não inferior a cinco 
por cento do produto da arrecadação da Cide 
em cada exercício será anualmente aplicado 
em projetos de infraestrutura urbana de trans-
portes coletivos ou não motorizados.” (NR)

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

Justificação

A Constituição Federal, no art. 177, § 4º, inciso II, 
determina que o produto da arrecadação da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Econômico, incidente 
sobre a importação e a comercialização de petróleo e 
seus derivados, denominada CIDE-Combustíveis, seja 
destinado: (i) ao pagamento de subsídios a preços ou 
transporte de álcool combustível, de gás natural e seus 
derivados e de derivados de petróleo; (ii) ao financia-
mento de projetos ambientais relacionados com a in-
dústria do petróleo e do gás; e (iii) ao financiamento 
de programas de infraestrutura de transportes.

Historicamente, contudo, esses recursos pouco 
têm sido utilizados para suas destinações constitucio-
nais, sendo frequentemente retidos no caixa do Tesouro 
Nacional para a composição de superávits primários.

Por outro lado, é notoriamente conhecida a imen-
sa dificuldade com que lidam os governos municipais e 
estaduais relativamente aos investimentos em modos 
coletivos, sobretudo os ferroviários, de transporte ur-
bano. Enquanto a implantação e a expansão de siste-
mas eficazes de transporte de massa – como os trens 
subterrâneos (metrôs), os veículos leves sobre trilhos 
em superfície (VLTs), os trens urbanos em vias segre-
gadas ou mesmo os modelos que asseguram maior 
eficiência ao sistema de ônibus urbanos – encontram 
barreiras na crônica escassez de recursos dos entes 
públicos, milhares de veículos de transporte individual 
são emplacados a cada dia. 

O resultado dessa iniquidade, que inverte o princí-
pio jurídico e moral da prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual, tem sido a formação quilométrica 
de engarrafamentos cotidianos e a restrição genera-
lizada ao direito de ir e vir no território urbano, tanto 
em relação aos pedestres quanto no que se refere aos 
próprios condutores de veículos. 

A presente proposição tem, assim, o escopo de 
determinar a aplicação de parcela da Cide-Combustí-
veis, contribuição cobrada principalmente dos usuários 
de automóveis e motocicletas, na expansão da infra-
estrutura de modos de transporte mais democráticos 
no tocante à utilização do espaço urbano e mais efi-
cientes do ponto de vista ambiental.

Em razão de sua relevância social e econômica, 
estamos certos de que a presente iniciativa merece-

rá o acolhimento dos ilustres membros do Congresso 
Nacional.

Sala das Sessões, . – Senador Antonio Carlos 
Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.636 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 

Art. 6o A aplicação dos recursos da Cide nos 
programas de infra-estrutura de transportes terá como 
objetivos essenciais a redução do consumo de com-
bustíveis automotivos, o atendimento mais econômi-
co da demanda de transporte de pessoas e bens, a 
segurança e o conforto dos usuários, a diminuição do 
tempo de deslocamento dos usuários do transporte 
público coletivo, a melhoria da qualidade de vida da 
população, a redução das deseconomias dos centros 
urbanos e a menor participação dos fretes e dos cus-
tos portuários e de outros terminais na composição 
final dos preços dos produtos de consumo interno e 
de exportação.

LEI Nº 10.336 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Art. 1o Fica instituída a Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico incidente sobre a importa-
ção e a comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
(Cide), a que se refere os arts. 149 e 177 da Constitui-
ção Federal, com a redação dada pela Emenda Cons-
titucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.

§ 1o O produto da arrecadação da Cide será des-
tinada, na forma da lei orçamentária, ao:

I – pagamento de subsídios a preços ou transporte 
de álcool combustível, de gás natural e seus derivados 
e de derivados de petróleo;

II – financiamento de projetos ambientais relacio-
nados com a indústria do petróleo e do gás; e

III – financiamento de programas de infra-estru-
tura de transportes.

§ 2o Durante o ano de 2002, será avaliada a efe-
tiva utilização dos recursos obtidos da Cide, e, a partir 
de 2003, os critérios e diretrizes serão previstos em 
lei específica.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 

e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (Vide 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

II – a refinação do petróleo nacional ou estran-
geiro;

III – a importação e exportação dos produtos e 
derivados básicos resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores;
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IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio 
de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás 
natural de qualquer origem;

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re-
processamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados.

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re-
processamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com 
exceção dos radioisótopos cuja produção, comerciali-
zação e utilização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII 
do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os 
riscos e resultados decorrentes das atividades nele 
mencionadas, sendo vedado à União ceder ou con-
ceder qualquer tipo de participação, em espécie ou 
em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás 
natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.

§ 1º A União poderá contratar com empresas 
estatais ou privadas a realização das atividades pre-
vistas nos incisos I a IV deste artigo observadas as 
condições estabelecidas em lei.(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995) (Vide Emenda 
Constitucional nº 9, de 1995)

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
(Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

I – a garantia do fornecimento dos derivados de 
petróleo em todo o território nacional; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

II – as condições de contratação; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

III – a estrutura e atribuições do órgão regulador 
do monopólio da União; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 9, de 1995)

§ 2º – A lei disporá sobre o transporte e a utili-
zação de materiais radioativos no território nacional. 

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização 
de materiais radioativos no território nacional.(Renu-
merado de § 2º para 3º pela Emenda Constitucional 
nº 9, de 1995)

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção 
no domínio econômico relativa às atividades de impor-
tação ou comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados e álcool combustível 
deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I – a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Exe-
cutivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II – os recursos arrecadados serão destinados: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) ao pagamento de subsídios a preços ou trans-
porte de álcool combustível, gás natural e seus deri-
vados e derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001)

b) ao financiamento de projetos ambientais rela-
cionados com a indústria do petróleo e do gás; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

c) ao financiamento de programas de infra-estru-
tura de transportes. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 33, de 2001)

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 12, DE 2013

Torna o capacete item obrigatório de segu-
rança para veículos ciclomotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 105 da Lei 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 105.  ........................................................
 .......................................................................
VIII. capacete para motocicleta, motoneta, ci-
clomotor, triciclo e quadriciclo motorizado, os 
quais deverão ser vendido conjuntamente com 
o veículo de forma indissociável.

Art. 2º. Os capacetes serão entregues pela mon-
tadora aos seus distribuidores de acordo com o número 
de passageiros de cada veículo fornecido.

Art. 3º. É vedada a comercialização de motocicle-
tas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos mo-
torizados novos sem o fornecimento de capacetes em 
número correspondente ao de ocupantes dos mesmos.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor 180 dias após 
sua publicação.

Justificação

Na década de 1970 as motocicletas representa-
vam somente 2,4% do total de veículos registrados no 
País, em 2010 estas mesmas representaram 25,5% da 
frota nacional, segundo dados do Departamento Nacio-
nal de Trânsito – DENATRAN, um aumento de mais de 
mil por cento. Este seria um dado positivo levando-se 
em conta o prisma do desenvolvimento, contudo um 
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aspecto negativo tem de ser ressaltado, de 1996 a 2010 
o número de mortos em acidentes com motocicletas 
aumentou 876,5%, segundo levantamento do Instituto 
Sangari, que publicou o “Mapa da violência – 2012”.

Com base nos dados apresentados, toda e qual-
quer ação que aumente a segurança do motociclista e 
diminua a proporção de mortos e de sequelas devidos 
aos acidentes de trânsito é válida. Neste sentido, o 
capacete é para o motociclista como o cinto de segu-
rança é para os demais veículos. O mesmo também é 
de uso obrigatório, assim como o cinto de segurança, 
entretanto não consta como um dos equipamentos 
obrigatórios das motocicletas. 

Dados do Ministério da Saúde (sítio do DATA-
SUS) demonstram que aproximadamente 52% dos 
acidentados com veículos ciclomotores não usavam o 
capacete, sendo que este percentual aumenta quan-
do são focadas somente as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, que concentram o maior número de 
traumas por acidentes de transportes, sendo que os 
óbitos pelos mesmos motivos concentram-se na região 
Sudeste, segundo o sítio do DATASUS.

Outro dado alarmante é que apesar de corres-
ponderem a aproximadamente 26% da frota total de 
veículos, segundo dados do DENATRAN de 2012, as 
motocicletas e demais veículos ciclomotores estão 
presentes em mais de 66 % dos acidentes de trânsito.

Ocorre que a motocicleta tornou-se o escape dos 
cidadãos que não podem adquirir um veículo de quatro 
rodas e que sofrem com as deficiências dos sistemas 
de transporte públicos. Entretanto, a renda de alguns 
adquirentes de motocicletas faz com que os mesmos 
não tenham condições de comprar capacetes, pois 
toda sua capacidade de pagamento foi dirigida para a 
compra e manutenção do veículo.

Se o cinto de segurança, de uso obrigatório para 
todos os ocupantes do veículo automotivo é também 
equipamento obrigatório do mesmo, e pela analogia 
com o capacete, dissociar os mesmos no momento 
da venda é como vender cintos de segurança sepa-
radamente do carro. Assim, não é compreensível que 
a aquisição do capacete seja feita abstraidamente do 
ciclomotor.

Neste sentido apresento o Projeto de Lei em tela, 
o qual intenta seja o capacete também um equipamento 
obrigatório. Tal medida visa o aumento da segurança 
para motociclistas e passageiros, pois proponho que 
os capacetes sejam fornecidos pela montadora dos 
veículos em número correspondente aos de ocupan-
tes dos mesmos, diminuindo o número total de óbitos 
e sequelas advindos de acidentes em que estejam 
envolvidos motociclistas.

Assim, solicito a colaboração no sentido do aper-
feiçoamento da matéria bem como a aprovação da 
mesma.

Sala das Sessões, . – Senador Sodré Santoro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

[...]
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 

veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN:

I – cinto de segurança, conforme regulamentação 
específica do CONTRAN, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé;

II – para os veículos de transporte e de condução 
escolar, os de transporte de passageiros com mais de 
dez lugares e os de carga com peso bruto total supe-
rior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogra-
mas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

III – encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN;

IV – (VETADO) 
V – dispositivo destinado ao controle de emissão 

de gases poluentes e de ruído, segundo normas esta-
belecidas pelo CONTRAN.

VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es-
pelho retrovisor do lado esquerdo.

VII – equipamento suplementar de retenção – air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do banco 
dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinará suas 
especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equi-
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujei-
to às penalidades e medidas administrativas previstas 
neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montado-
res, os encarroçadores de veículos e os revendedores 
devem comercializar os seus veículos com os equipa-
mentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os 
demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o 
atendimento do disposto neste artigo.
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§ 5º A exigência estabelecida no inciso VII do 
caput deste artigo será progressivamente incorporada 
aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles 
derivados, fabricados, importados, montados ou encar-
roçados, a partir do 1o (primeiro) ano após a definição 
pelo Contran das especificações técnicas pertinentes 
e do respectivo cronograma de implantação e a partir 
do 5o (quinto) ano, após esta definição, para os demais 
automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já 
existentes e veículos deles derivados. (Incluído pela 
Lei nº 11.910, de 2009)

§ 6º A exigência estabelecida no inciso VII do ca-
put deste artigo não se aplica aos veículos destinados 
à exportação. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

 Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou 
de modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer 
substituição de equipamento de segurança especifi-
cado pelo fabricante, será exigido, para licenciamen-
to e registro, certificado de segurança expedido por 
instituição técnica credenciada por órgão ou entidade 
de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo 
CONTRAN.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 13, DE 2013

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
para determinar à Agência Nacional de Te-
lecomunicações formas e condições de 
apresentação de relatório de atividades ao 
Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19.  .........................................................
 .......................................................................
XXVIII – elaborar relatório anual de atividades, 
que deverá apresentar diagnóstico setorial 
referente ao início do exercício, baseado em 
indicadores de qualidade, de acesso e uso e 
de preços dos serviços prestados no ataca-
do e no varejo, bem como de investimentos e 
de rentabilidade de um conjunto representa-
tivo de prestadoras, e um sumário das ações 
concluídas ou em execução, com indicação 
clara da relação de cada uma delas com o 
diagnóstico setorial;
XXIX – enviar o relatório anual de atividades 
ao Poder Executivo e simultaneamente às duas 
Casas do Congresso Nacional até o dia 30 de 
março do ano seguinte;
 ............................................................. ” (NR)

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

Justificação

Em cumprimento à legislação em vigor, a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) submete 
anualmente ao Congresso Nacional, por intermédio do 
Poder Executivo, um relatório de atividades, descre-
vendo suas realizações no exercício anterior. O relató-
rio final resulta da consolidação de relatórios parciais 
produzidos por cada superintendência do órgão e fa-
lha em não relacionar as atividades realizadas com o 
conjunto de problemas que supostamente justificariam 
sua intervenção.

O projeto de reestruturação da Anatel, que ex-
tinguirá as atuais superintendências e criará uma or-
ganização interna baseada em processos, permitirá 
ao órgão regulador das telecomunicações centralizar 
as atividades de planejamento estratégico, fiscaliza-
ção e acompanhamento do nível de competição e de 
qualidade na prestação dos serviços, até então frag-
mentados nas diversas superintendências. Após a re-
ferida mudança, espera-se que a Agência seja capaz 
de reportar sua atuação de forma mais organizada à 
sociedade em geral, relacionando ações e decisões 
a um conjunto de questões previamente identificadas.

A ideia da presente proposição é tornar o relatório 
mais claro e objetivo e, assim, permitir uma análise com-
parativa e evolutiva do setor pelo Congresso Nacional. 
Propomos que seja feita a correlação entre as ativida-
des realizadas e um diagnóstico setorial prévio, condu-
zido pela própria Agência, com base em indicadores de 
preço, de qualidade, de acesso e uso, de investimentos 
e de rentabilidade, que levam em consideração tanto 
os interesses dos consumidores quanto o das firmas.

Como o encaminhamento do relatório é feito 
por intermédio da Presidência da República apenas à 
Câmara dos Deputados, o Senado Federal costuma 
recebê-lo intempestivamente para exercer sua compe-
tência fiscalizadora. Nesse sentido, também propomos 
que o envio seja feito direta e simultaneamente às duas 
Casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamen-
to de um órgão regulador e outros aspec-
tos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 8, de 1995.

....................................................................................
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Art. 19. À Agência compete adotar as medidas 
necessárias para o atendimento do interesse público e 
para o desenvolvimento das telecomunicações brasilei-
ras, atuando com independência, imparcialidade, lega-
lidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:

I – implementar, em sua esfera de atribuições, a 
política nacional de telecomunicações;

II – representar o Brasil nos organismos interna-
cionais de telecomunicações, sob a coordenação do 
Poder Executivo;

III – elaborar e propor ao Presidente da Repúbli-
ca, por intermédio do Ministro de Estado das Comu-
nicações, a adoção das medidas a que se referem os 
incisos I a IV do artigo anterior, submetendo previa-
mente a consulta pública as relativas aos incisos I a III;

IV – expedir normas quanto à outorga, presta-
ção e fruição dos serviços de telecomunicações no 
regime público; 

V – editar atos de outorga e extinção de direito 
de exploração do serviço no regime público;

VI – celebrar e gerenciar contratos de concessão 
e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, 
aplicando sanções e realizando intervenções;

VII – controlar, acompanhar e proceder à revisão 
de tarifas dos serviços prestados no regime público, 
podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei, 
bem como homologar reajustes;

VIII – administrar o espectro de radiofreqüências 
e o uso de órbitas, expedindo as respectivas normas;

IX – editar atos de outorga e extinção do direito 
de uso de radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e 
aplicando sanções;

X – expedir normas sobre prestação de serviços 
de telecomunicações no regime privado;

XI – expedir e extinguir autorização para presta-
ção de serviço no regime privado, fiscalizando e apli-
cando sanções;

XII – expedir normas e padrões a serem cumpri-
dos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações 
quanto aos equipamentos que utilizarem;

XIII – expedir ou reconhecer a certificação de 
produtos, observados os padrões e normas por ela 
estabelecidos;

XIV – expedir normas e padrões que assegurem 
a compatibilidade, a operação integrada e a interco-
nexão entre as redes, abrangendo inclusive os equi-
pamentos terminais;

XV – realizar busca e apreensão de bens no âm-
bito de sua competência;

XVI – deliberar na esfera administrativa quanto 
à interpretação da legislação de telecomunicações e 
sobre os casos omissos;

XVII – compor administrativamente conflitos de 
interesses entre prestadoras de serviço de telecomu-
nicações;

XVIII – reprimir infrações dos direitos dos usuários;
XIX – exercer, relativamente às telecomunicações, 

as competências legais em matéria de controle, preven-
ção e repressão das infrações da ordem econômica, 
ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica – CADE;

XX – propor ao Presidente da República, por in-
termédio do Ministério das Comunicações, a declara-
ção de utilidade pública, para fins de desapropriação 
ou instituição de servidão administrativa, dos bens 
necessários à implantação ou manutenção de serviço 
no regime público;

XXI – arrecadar e aplicar suas receitas;
XXII – resolver quanto à celebração, alteração 

ou extinção de seus contratos, bem como quanto à 
nomeação, exoneração e demissão de servidores, 
realizando os procedimentos necessários, na forma 
em que dispuser o regulamento;

XXIII – contratar pessoal por prazo determinado, 
de acordo com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de de-
zembro de 1993;

XXIV – adquirir, administrar e alienar seus bens;
XXV – decidir em último grau sobre as matérias 

de sua alçada, sempre admitido recurso ao Conselho 
Diretor;

XXVI – formular ao Ministério das Comunicações 
proposta de orçamento;

XXVII – aprovar o seu regimento interno;
XXVIII – elaborar relatório anual de suas ativi-

dades, nele destacando o cumprimento da política do 
setor definida nos termos do artigo anterior;

XXIX – enviar o relatório anual de suas ativida-
des ao Ministério das Comunicações e, por intermédio 
da Presidência da República, ao Congresso Nacional;

XXX – rever, periodicamente, os planos enumera-
dos nos incisos II e III do artigo anterior, submetendo-
-os, por intermédio do Ministro de Estado das Comuni-
cações, ao Presidente da República, para aprovação;

XXXI – promover interação com administrações 
de telecomunicações dos países do Mercado Comum 
do Sul – MERCOSUL, com vistas à consecução de 
objetivos de interesse comum.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2013 
(Complementar)

Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2.000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
excluir dos limites de gastos o pagamento 
de professores com recursos do FUNDEB.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2.000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

Art. 19.  ..........................................................
 .......................................................................
§ 1º  ...............................................................
 .......................................................................
VII – as despesas com pagamento de profes-
sores, destinadas ao cumprimento do disposto 
na Lei nº 11.738, de 16 de junho de 2008 e 
realizadas com recursos oriundos das trans-
ferências a que se refere à Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007.
 ..............................................................  (NR)

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

Justificação

Os membros do Congresso Nacional, detento-
res das competências legislativas da União, quando 
elaboram uma nova lei o fazem dotados dos melho-
res propósitos. Cabe-lhes, adiante, promover nessas 
mesmas leis as alterações voltadas a lhes promover 
harmonia, de modo que o disposto em uma norma 
não constitua empecilho à realização do disposto em 
outro, igualmente orientada a realizar os melhores in-
teresses públicos.

É o que ocorre, hoje, na relação entre três leis fe-
derais, todas elas imbuídas dos melhores propósitos: a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas 
fundamentais para o equilíbrio das finanças públicas e 
a saúde da economia brasileira; a Lei do Piso Salarial 
dos Professores, que estabelece normas para assegu-
rar a esses profissionais uma remuneração condigna 
com a elevada responsabilidade de seu digno labor; e 
a Lei do FUNDEB, que determina a constituição de um 
fundo cujo objeto é, precisamente, o desenvolvimento 
da educação básica e a valorização dos profissionais 
de educação.

Ocorre que, presentemente, muitos municípios e 
mesmo alguns estados encontram-se diante de enor-
mes dificuldades para cumprir, simultaneamente, o dis-
posto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre limite 

de gastos com servidores e a norma da Lei do Piso 
Salarial dos Professores que determina o aumento da 
remuneração desses profissionais.

O caminho que alvitramos para tentar solucionar 
esse imbróglio, ou, ao menos, apresentar uma propos-
ta que contribua para essa solução, é, nesse passo, 
alterar a LRF para excluir dos limites referidos em seu 
art. 19 apenas e exclusivamente aqueles oriundos das 
transferências do FUNDEB e destinados ao pagamento 
da remuneração de professores e outros profissionais 
da educação.

Talvez não seja esta a solução definitiva da ques-
tão, mas estamos convencidos de que a adoção dessa 
medida contribuirá, ao menos por um bom período, 
para viabilizar o pagamento dos aumentos salariais dos 
professores sem que isso venha implicar desrespeito 
aos preceitos da responsabilidade fiscal.

Essas são as razões porque apresentamos o pre-
sente projeto, para cujo aperfeiçoamento e aprovação 
solicitamos a atenção dos eminentes Pares.

Sala das Sessões, . – Senador Eunício Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as des-
pesas:

I – de indenização por demissão de servidores 
ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso 

II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da com-

petência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Es-
tados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19;
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VI – com inativos, ainda que por intermédio de 
fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segu-
rados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9o 
do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas 
por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto 
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 
superávit financeiro.

(Às Comissões de Educação, Cultura e Espor-
te; e de Assuntos Econômicos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2013

Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 
2004 e revoga dispositivo da Lei nº 10.814, 
de 15 de dezembro de 2003, para disciplinar 
o uso da tecnologia genética de restrição 
de uso e dar nova definição à substância 
pura quimicamente definida obtida por meio 
de processo biológico. Acrescenta artigo 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para estabelecer regras para a rotulagem 
de produto que contenha OGM ou deriva-
dos de OGM.

Art. 1º A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ............................................................
 .......................................................................
XII – tecnologia genética de restrição de uso: 
processo de manipulação genética utilizando 
técnicas de engenharia genética destinado 
à construção de organismos geneticamente 
modificados para a produção de prole estéril;
XIII – biorreator ou biofábrica: organismo mo-
dificado por meio de técnica de engenharia 
genética para produzir proteína ou substância 
destinada, principalmente, ao uso terapêutico 
ou industrial; 
§ 2º Não se inclui na categoria de derivado 
de OGM a substância pura, quimicamente 
definida, obtida por meio de processos bio-
lógicos e que não contenha OGM ou ADN 
recombinante”.
 .............................................................. (NR)”
“Art 6º  ...........................................................
VII – comercializar ou fornecer semente que 
contenha tecnologia genética de restrição de 
uso, salvo quando se tratar de semente de 
planta biorreator ou biofábrica ou quando seu 
uso em evento de transformação genética te-
nha sido aprovado pela CTNBio como medida 
de biossegurança.
Parágrafo único. Revogado.
 .............................................................. (NR)”
Art. 28. Comercializar semente que contenha 
tecnologia genética de restrição de uso, salvo 
quando se tratar de semente de planta bior-
reator ou biofábrica ou quando seu uso em 
evento de transformação genética não tenha 
sido aprovado pela CTNBio como medida de 
biossegurança:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
e multa. (NR)”

Art. 40. A CTNBio, em sua decisão técnica, 
poderá estabelecer a necessidade de inclusão 
de advertência no rótulo de um produto que 
contenha OGM ou derivado de OGM. (NR)”

Art. 2º A Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 6ºA Somente o alimento ou ingrediente 
alimentar, destinado ao consumo humano ou 
animal, que contenha OGM ou derivado de 
OGM, deverá ter informado em seu rótulo essa 
característica, nos termos estabelecidos pelo 
regulamento.
I – a verificação da presença de OGM ou de-
rivado de OGM no produto será efetuada com 
base na detecção da presença do Ácido Deso-
xirribonucléico – ADN inserido ou da proteína 
resultante da modificação genética ou, ainda, 
de outras substâncias oriundas da modificação 
genética, independentemente do percentual, 
por métodos de amostragem e de análise re-
conhecidos pelos órgãos competentes.
§1º É vedada a exigência de uso de qualquer 
símbolo ou expressão no rótulo de um produto, 
que tenha as características definidas no caput 
deste artigo, que possa provocar a emissão 
de juízo de valor, negativo ou positivo, apenas 
pelo fato do produto conter OGM ou derivado 
de OGM em sua composição. (NR)”

Art. 3º. Revoga-se o artigo 12 da Lei nº 10.814, 
de 15 de dezembro de 2003.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto acima foi elaborado com o objetivo de 
corrigir algumas falhas, fruto de excesso zelo, come-
tidas no processo de elaboração da Lei 11.105/2005 
(Lei de Biossegurança). 

Proibiu-se de forma absoluta a utilização, a co-
mercialização, o registro, o patenteamento e o licen-
ciamento de tecnologias genéticas de restrição do 
uso em plantas. A modificação mantém a proibição 
do uso da tecnologia genética de restrição de uso em 
plantas, salvo quando se tratar de sementes de planta 
biorreator ou biofábrica ou quando seu uso for apro-
vado pela CTNBio como medida de biossegurança 
em procedimento de pesquisa. O uso da tecnologia 
genética de restrição de uso pode ser uma medida de 
biossegurança de elevada relevância para a realização 
de experimentos e produção com plantas biofábricas.

No texto original da lei de biossegurança, na de-
finição de substancia pura quimicamente definida foi 
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introduzida, de forma equivocada, a expressão proteí-
na heteróloga. No sistema de produção de insulina por 
meio de bactérias geneticamente modificadas, utiliza-se 
a bactéria para produzir uma proteína que não seria 
produzida pelo microrganismo naturalmente, trata-se 
de produção heteróloga de uma proteína. Após o ciclo 
produtivo, inicia-se o processo de isolamento e purifi-
cação do material e o produto final será uma insulina 
similar àquela produzida pelo ser humano. No sistema 
de produção acima mencionado o produto final é a insu-
lina, que é uma substância pura quimicamente definida, 
independentemente de ter sido produzida diretamente 
pelo ser humano ou por uma bactéria geneticamente 
modificada, não sendo, portanto, essa substância um 
derivado de organismo geneticamente modificado. 
Cabe ressaltar que a modificação proposta em nada 
modificará a necessidade de cumprir os critérios de 
biossegurança para o trabalho com transgênicos, o 
objetivo é evitar que o produto final, quando se tratar 
de substância pura quimicamente definida, seja clas-
sificado de maneira equivocada.

O tema relacionado à simples rotulagem de produ-
to que contenha OGM ou derivado de OGM. A simples 
rotulagem diz respeito à informação ao consumidor e 
não uma questão de biossegurança, que é o objeto da 
Lei nº 11.105/05. Dessa forma, o instituto adequado 
para conter comandos destinados à regulamentação da 
rotulagem de OGM e derivado de OGM é o Código de 
Defesa do Consumidor e não a Lei de Biossegurança. 
Somente em situações onde a modificação genética 
realizada exija que a CTNBio indique a necessidade de 
informar sobre uma característica de um produto por 
exemplo um alimento funcional, é que justifica a manu-
tenção desse tema na Lei de Biossegurança, trata-se 
de uma situação que não é a regra e sim uma exceção.

Cabe observar também, que é comum encontrar 
na imprensa texto relacionado à rotulagem de trans-
gênico que trata equivocadamente a rotulagem como 
um tema de biossegurança e não apenas como infor-
mação ao consumidor.

Além disso, da forma como a rotulagem de OGM 
e derivado de OGM está disciplinada no Brasil, suplanta 
o que é estabelecido pela Lei de Biossegurança, que 
exige apenas rotulagem especial para OGM e deriva-
dos de OGM, e contém dispositivos nada razoáveis 
impregnados de ideologias.

O artigo 3º do Decreto nº 4.680/03, que regula-
menta a matéria, estabelece que os alimentos e in-
gredientes produzidos a partir de animais alimentados 
com ração que contenha ingredientes transgênicos 
deverão trazer no painel principal, a seguinte expres-
são: (nome do animal) alimentado com ração conten-
do ingrediente transgênico ou (nome do ingrediente) 

produzido a partir de animal alimentado com ração 
contendo ingrediente transgênico. Trata-se de um ex-
cesso, visto que um animal, pelo fato de ter comido 
ração que continha ingrediente transgênico, não pode 
ser classificado como OGM ou derivado de OGM. Além 
disso, não existe uma forma da fiscalização identificar 
se aquele presunto foi ou não produzido com a carne 
de um animal que foi alimentado com ração que con-
tinha ingredientes transgênicos.

A Portaria n° 2.658/03 do Ministério da Justiça, 
que complementa a regulamentação proposta pelo De-
creto nº 4.630/03, define um símbolo a ser introduzido 
na rotulagem de OGM e derivados. De acordo com a 
Portaria, o símbolo é um triângulo eqüilátero, contendo 
uma letra T em seu interior, e deve constar nos rótulos, 
em destaque e em contraste de cores que assegure a 
correta visibilidade. A tipologia utilizada para grafia da 
letra T deve ser baseada na família de tipos Frutiger, 
bold, em caixa alta, as bordas do triângulo e letra T 
devem ser na cor preta e o fundo interno do triângu-
lo deve ser amarelo. Exatamente a configuração de 
cores utilizadas nas placas que indicam advertência 
na sinalização de trânsito. O que claramente induz o 
consumidor ao sinal de alerta, de perigo, com relação 
ao consumo de um produto que teve sua segurança 
alimentar aprovada pelo Governo Federal.

Diante do que foi acima argumentado, solicito aos 
pares a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em . – Senadora Kátia Abreu,  
(PSD-TO).

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005

Mensagem de veto
Regulamento

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece 
normas de segurança e mecanismos de fis-
calização de atividades que envolvam orga-
nismos geneticamente modificados – OGM 
e seus derivados, cria o Conselho Nacional 
de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança 
– CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida 
Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 
2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da 
Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, 
e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares e Gerais

Art. 1o Esta Lei estabelece normas de seguran-
ça e mecanismos de fiscalização sobre a construção, 
o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armaze-
namento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a 
liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, 
tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico 
na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção 
à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a ob-
servância do princípio da precaução para a proteção 
do meio ambiente.

§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se ativida-
de de pesquisa a realizada em laboratório, regime de 
contenção ou campo, como parte do processo de ob-
tenção de OGM e seus derivados ou de avaliação da 
biossegurança de OGM e seus derivados, o que englo-
ba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a 
manipulação, o transporte, a transferência, a importa-
ção, a exportação, o armazenamento, a liberação no 
meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados. 

§ 2o Para os fins desta Lei, considera-se ativi-
dade de uso comercial de OGM e seus derivados a 
que não se enquadra como atividade de pesquisa, e 
que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do 
transporte, da transferência, da comercialização, da 
importação, da exportação, do armazenamento, do 
consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus 
derivados para fins comerciais. 

Art. 2o As atividades e projetos que envolvam 
OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com 
manipulação de organismos vivos, à pesquisa cien-
tífica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção 
industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de 
direito público ou privado, que serão responsáveis pela 
obediência aos preceitos desta Lei e de sua regula-
mentação, bem como pelas eventuais conseqüências 
ou efeitos advindos de seu descumprimento. 

§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se ativi-
dades e projetos no âmbito de entidade os conduzidos 
em instalações próprias ou sob a responsabilidade ad-
ministrativa, técnica ou científica da entidade. 

§ 2o As atividades e projetos de que trata este 
artigo são vedados a pessoas físicas em atuação au-
tônoma e independente, ainda que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. 

§ 3o Os interessados em realizar atividade previs-
ta nesta Lei deverão requerer autorização à Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, que se 
manifestará no prazo fixado em regulamento. 

§ 4o As organizações públicas e privadas, nacio-
nais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos 
no caput deste artigo devem exigir a apresentação de 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido 
pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis 
pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento 
desta Lei ou de sua regulamentação.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – organismo: toda entidade biológica capaz de 

reproduzir ou transferir material genético, inclusive 
vírus e outras classes que venham a ser conhecidas;

II – ácido desoxirribonucléico – ADN, ácido ri-
bonucléico – ARN: material genético que contém in-
formações determinantes dos caracteres hereditários 
transmissíveis à descendência;

III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as 
moléculas manipuladas fora das células vivas mediante 
a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou 
sintético e que possam multiplicar-se em uma célula 
viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes 
dessa multiplicação; consideram-se também os seg-
mentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de 
ADN/ARN natural;

IV – engenharia genética: atividade de produção e 
manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante;

V – organismo geneticamente modificado – OGM: 
organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha 
sido modificado por qualquer técnica de engenharia 
genética;

VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e 
que não possua capacidade autônoma de replicação 
ou que não contenha forma viável de OGM;

VII – célula germinal humana: célula-mãe res-
ponsável pela formação de gametas presentes nas 
glândulas sexuais femininas e masculinas e suas des-
cendentes diretas em qualquer grau de ploidia;

VIII – clonagem: processo de reprodução assexu-
ada, produzida artificialmente, baseada em um único 
patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas 
de engenharia genética;

IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem 
com a finalidade de obtenção de um indivíduo;

X – clonagem terapêutica: clonagem com a fi-
nalidade de produção de células-tronco embrionárias 
para utilização terapêutica;

XI – células-tronco embrionárias: células de em-
brião que apresentam a capacidade de se transformar 
em células de qualquer tecido de um organismo.
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§ 1o Não se inclui na categoria de OGM o resul-
tante de técnicas que impliquem a introdução direta, 
num organismo, de material hereditário, desde que 
não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN 
recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro, 
conjugação, transdução, transformação, indução poli-
plóide e qualquer outro processo natural. 

§ 2o Não se inclui na categoria de derivado de 
OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida 
por meio de processos biológicos e que não contenha 
OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante.

Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modifi-
cação genética for obtida por meio das seguintes téc-
nicas, desde que não impliquem a utilização de OGM 
como receptor ou doador:

I – mutagênese; 
II – formação e utilização de células somáticas 

de hibridoma animal; 
III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de 

células vegetais, que possa ser produzida mediante 
métodos tradicionais de cultivo;

IV – autoclonagem de organismos não-patogê-
nicos que se processe de maneira natural.

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e tera-
pia, a utilização de células-tronco embrionárias obti-
das de embriões humanos produzidos por fertilização 
in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições:

I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos 

ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já 
congelados na data da publicação desta Lei, depois de 
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data 
de congelamento.

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consen-
timento dos genitores.

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde 
que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus proje-
tos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês 
de ética em pesquisa.

§ 3o É vedada a comercialização do material bio-
lógico a que se refere este artigo e sua prática implica 
o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de 
fevereiro de 1997.

Art. 6o Fica proibido:
I – implementação de projeto relativo a OGM 

sem a manutenção de registro de seu acompanha-
mento individual;

II – engenharia genética em organismo vivo ou o 
manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinan-
te, realizado em desacordo com as normas previstas 
nesta Lei;

III – engenharia genética em célula germinal hu-
mana, zigoto humano e embrião humano;

IV – clonagem humana;
V – destruição ou descarte no meio ambiente de 

OGM e seus derivados em desacordo com as normas 
estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
e as constantes desta Lei e de sua regulamentação;

VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus 
derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a 
decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de 
liberação comercial, sem o parecer técnico favorável 
da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou enti-
dade ambiental responsável, quando a CTNBio consi-
derar a atividade como potencialmente causadora de 
degradação ambiental, ou sem a aprovação do Con-
selho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o 
processo tenha sido por ele avocado, na forma desta 
Lei e de sua regulamentação;

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o 
patenteamento e o licenciamento de tecnologias ge-
néticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, en-
tende-se por tecnologias genéticas de restrição do 
uso qualquer processo de intervenção humana para 
geração ou multiplicação de plantas geneticamen-
te modificadas para produzir estruturas reprodutivas 
estéreis, bem como qualquer forma de manipulação 
genética que vise à ativação ou desativação de genes 
relacionados à fertilidade das plantas por indutores 
químicos externos.

Art. 7o São obrigatórias:
I – a investigação de acidentes ocorridos no cur-

so de pesquisas e projetos na área de engenharia ge-
nética e o envio de relatório respectivo à autoridade 
competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar 
da data do evento;

 II – a notificação imediata à CTNBio e às autori-
dades da saúde pública, da defesa agropecuária e do 
meio ambiente sobre acidente que possa provocar a 
disseminação de OGM e seus derivados;

 III – a adoção de meios necessários para ple-
namente informar à CTNBio, às autoridades da saúde 
pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, à 
coletividade e aos demais empregados da instituição 
ou empresa sobre os riscos a que possam estar sub-
metidos, bem como os procedimentos a serem toma-
dos no caso de acidentes com OGM.

CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS
 Art. 8o Fica criado o Conselho Nacional de Bios-

segurança – CNBS, vinculado à Presidência da Repú-
blica, órgão de assessoramento superior do Presidente 
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da República para a formulação e implementação da 
Política Nacional de Biossegurança – PNB. 

 § 1o Compete ao CNBS: 
 I – fixar princípios e diretrizes para a ação admi-

nistrativa dos órgãos e entidades federais com com-
petências sobre a matéria; 

 II – analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos 
aspectos da conveniência e oportunidade socioeconô-
micas e do interesse nacional, os pedidos de liberação 
para uso comercial de OGM e seus derivados;

 III – avocar e decidir, em última e definitiva instân-
cia, com base em manifestação da CTNBio e, quando 
julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no 
art. 16 desta Lei, no âmbito de suas competências, so-
bre os processos relativos a atividades que envolvam 
o uso comercial de OGM e seus derivados;

 IV – (VETADO)
 § 2o (VETADO)
 § 3o Sempre que o CNBS deliberar favoravelmen-

te à realização da atividade analisada, encaminhará 
sua manifestação aos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei.

 § 4o Sempre que o CNBS deliberar contraria-
mente à atividade analisada, encaminhará sua ma-
nifestação à CTNBio para informação ao requerente. 

 Art. 9o O CNBS é composto pelos seguintes 
membros:

 I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, que o presidirá;

 II – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
 III – Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Agrário;
 IV – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento;
 V – Ministro de Estado da Justiça;
VI – Ministro de Estado da Saúde;
VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente;
VIII – Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior;
IX – Ministro de Estado das Relações Exteriores;
X – Ministro de Estado da Defesa;
XI – Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca 

da Presidência da República.
§ 1o O CNBS reunir-se-á sempre que convocado 

pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República, ou mediante provocação da 
maioria de seus membros.

§ 2o (VETADO)
§ 3o Poderão ser convidados a participar das reu-

niões, em caráter excepcional, representantes do setor 
público e de entidades da sociedade civil. 

§ 4o O CNBS contará com uma Secretaria-Executi-
va, vinculada à Casa Civil da Presidência da República.

§ 5o A reunião do CNBS poderá ser instalada com 
a presença de 6 (seis) de seus membros e as deci-
sões serão tomadas com votos favoráveis da maioria 
absoluta.

CAPÍTULO III 
Da Comissão Técnica Nacional  

de Biossegurança – CTNBio

Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisci-
plinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar 
apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal 
na formulação, atualização e implementação da PNB de 
OGM e seus derivados, bem como no estabelecimen-
to de normas técnicas de segurança e de pareceres 
técnicos referentes à autorização para atividades que 
envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus 
derivados, com base na avaliação de seu risco zoo-
fitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente.

Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar 
o desenvolvimento e o progresso técnico e científico 
nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética 
e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação 
para a proteção da saúde humana, dos animais e das 
plantas e do meio ambiente. 

Art. 11. A CTNBio, composta de membros titula-
res e suplentes, designados pelo Ministro de Estado 
da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte 
e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida compe-
tência técnica, de notória atuação e saber científicos, 
com grau acadêmico de doutor e com destacada ati-
vidade profissional nas áreas de biossegurança, bio-
tecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio 
ambiente, sendo:

I – 12 (doze) especialistas de notório saber cientí-
fico e técnico, em efetivo exercício profissional, sendo:

a) 3 (três) da área de saúde humana;
b) 3 (três) da área animal;
c) 3 (três) da área vegetal;
d) 3 (três) da área de meio ambiente;
II – um representante de cada um dos seguintes 

órgãos, indicados pelos respectivos titulares:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia;
b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério do Meio Ambiente;
e) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior;
g) Ministério da Defesa;
h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República;
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i) Ministério das Relações Exteriores;
III – um especialista em defesa do consumidor, 

indicado pelo Ministro da Justiça;
IV – um especialista na área de saúde, indicado 

pelo Ministro da Saúde;
V – um especialista em meio ambiente, indicado 

pelo Ministro do Meio Ambiente;
VI – um especialista em biotecnologia, indicado 

pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
VII – um especialista em agricultura familiar, indi-

cado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário;
VIII – um especialista em saúde do trabalhador, 

indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. 
§ 1o Os especialistas de que trata o inciso I do 

caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista 
tríplice, elaborada com a participação das sociedades 
científicas, conforme disposto em regulamento.

§ 2o Os especialistas de que tratam os incisos III 
a VIII do caput deste artigo serão escolhidos a par-
tir de lista tríplice, elaborada pelas organizações da 
sociedade civil, conforme disposto em regulamento.

§ 3o Cada membro efetivo terá um suplente, que 
participará dos trabalhos na ausência do titular. 

§ 4o Os membros da CTNBio terão mandato de 
2 (dois) anos, renovável por até mais 2 (dois) perío-
dos consecutivos. 

§ 5o O presidente da CTNBio será designado, 
entre seus membros, pelo Ministro da Ciência e Tec-
nologia para um mandato de 2 (dois) anos, renovável 
por igual período.

§ 6o Os membros da CTNBio devem pautar a sua 
atuação pela observância estrita dos conceitos ético-
-profissionais, sendo vedado participar do julgamento 
de questões com as quais tenham algum envolvimento 
de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda 
de mandato, na forma do regulamento. 

§ 7o A reunião da CTNBio poderá ser instalada 
com a presença de 14 (catorze) de seus membros, 
incluído pelo menos um representante de cada uma 
das áreas referidas no inciso I do caput deste artigo. 

§ 8o (VETADO)
§ 8o-A As decisões da CTNBio serão tomadas com 

votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros. 
(Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)

§ 9o Órgãos e entidades integrantes da adminis-
tração pública federal poderão solicitar participação 
nas reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de 
seu especial interesse, sem direito a voto. 

§ 10. Poderão ser convidados a participar das 
reuniões, em caráter excepcional, representantes da 
comunidade científica e do setor público e entidades 
da sociedade civil, sem direito a voto. 

Art. 12. O funcionamento da CTNBio será defini-
do pelo regulamento desta Lei.

§ 1o A CTNBio contará com uma Secretaria-Exe-
cutiva e cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
prestar-lhe o apoio técnico e administrativo.

§ 2o (VETADO)
Art. 13. A CTNBio constituirá subcomissões seto-

riais permanentes na área de saúde humana, na área 
animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá 
constituir subcomissões extraordinárias, para análise 
prévia dos temas a serem submetidos ao plenário da 
Comissão.

§ 1o Tanto os membros titulares quanto os suplen-
tes participarão das subcomissões setoriais e caberá a 
todos a distribuição dos processos para análise. 

§ 2o O funcionamento e a coordenação dos tra-
balhos nas subcomissões setoriais e extraordinárias 
serão definidos no regimento interno da CTNBio. 

Art. 14. Compete à CTNBio: 
I – estabelecer normas para as pesquisas com 

OGM e derivados de OGM;
II – estabelecer normas relativamente às ati-

vidades e aos projetos relacionados a OGM e seus 
derivados;

III – estabelecer, no âmbito de suas competên-
cias, critérios de avaliação e monitoramento de risco 
de OGM e seus derivados;

IV – proceder à análise da avaliação de risco, 
caso a caso, relativamente a atividades e projetos que 
envolvam OGM e seus derivados;

V – estabelecer os mecanismos de funcionamento 
das Comissões Internas de Biossegurança – CIBio, no 
âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, 
à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico 
e à produção industrial que envolvam OGM ou seus 
derivados; 

VI – estabelecer requisitos relativos à biossegu-
rança para autorização de funcionamento de laborató-
rio, instituição ou empresa que desenvolverá atividades 
relacionadas a OGM e seus derivados; 

VII – relacionar-se com instituições voltadas para 
a biossegurança de OGM e seus derivados, em âmbito 
nacional e internacional;

VIII – autorizar, cadastrar e acompanhar as ati-
vidades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, 
nos termos da legislação em vigor;

IX – autorizar a importação de OGM e seus de-
rivados para atividade de pesquisa;

X – prestar apoio técnico consultivo e de asses-
soramento ao CNBS na formulação da PNB de OGM 
e seus derivados;

XI – emitir Certificado de Qualidade em Biosse-
gurança – CQB para o desenvolvimento de atividades 
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com OGM e seus derivados em laboratório, instituição 
ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de 
registro e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei;

XII – emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a 
biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das 
atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e 
seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau 
de risco e nível de biossegurança exigido, bem como 
medidas de segurança exigidas e restrições ao uso;

XIII – definir o nível de biossegurança a ser apli-
cado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedi-
mentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, 
conforme as normas estabelecidas na regulamenta-
ção desta Lei, bem como quanto aos seus derivados;

XIV – classificar os OGM segundo a classe de 
risco, observados os critérios estabelecidos no regu-
lamento desta Lei;

XV – acompanhar o desenvolvimento e o pro-
gresso técnico-científico na biossegurança de OGM 
e seus derivados;

XVI – emitir resoluções, de natureza normativa, 
sobre as matérias de sua competência;

XVII – apoiar tecnicamente os órgãos compe-
tentes no processo de prevenção e investigação de 
acidentes e de enfermidades, verificados no curso 
dos projetos e das atividades com técnicas de ADN/
ARN recombinante;

XVIII – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades 
de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
no exercício de suas atividades relacionadas a OGM 
e seus derivados;

XIX – divulgar no Diário Oficial da União, previa-
mente à análise, os extratos dos pleitos e, posterior-
mente, dos pareceres dos processos que lhe forem 
submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sis-
tema de Informações em Biossegurança – SIB a sua 
agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas 
das reuniões e demais informações sobre suas ativida-
des, excluídas as informações sigilosas, de interesse 
comercial, apontadas pelo proponente e assim consi-
deradas pela CTNBio;

XX – identificar atividades e produtos decorren-
tes do uso de OGM e seus derivados potencialmente 
causadores de degradação do meio ambiente ou que 
possam causar riscos à saúde humana;

XXI – reavaliar suas decisões técnicas por solici-
tação de seus membros ou por recurso dos órgãos e 
entidades de registro e fiscalização, fundamentado em 
fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam 
relevantes quanto à biossegurança do OGM ou deri-
vado, na forma desta Lei e seu regulamento;

XXII – propor a realização de pesquisas e estu-
dos científicos no campo da biossegurança de OGM 
e seus derivados;

XXIII – apresentar proposta de regimento interno 
ao Ministro da Ciência e Tecnologia.

§ 1o Quanto aos aspectos de biossegurança do 
OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio 
vincula os demais órgãos e entidades da administração. 

§ 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros 
aspectos técnicos de sua análise, os órgãos de regis-
tro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em 
caso de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto 
aos aspectos de biossegurança do OGM e seus deri-
vados, a decisão técnica da CTNBio.

§ 3o Em caso de decisão técnica favorável sobre 
a biossegurança no âmbito da atividade de pesquisa, 
a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos 
e entidades referidos no art. 16 desta Lei, para o exer-
cício de suas atribuições.

§ 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter 
resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as 
medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e 
seus derivados e considerar as particularidades das 
diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar 
e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fisca-
lização, referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de 
suas atribuições. 

§ 5o Não se submeterá a análise e emissão de 
parecer técnico da CTNBio o derivado cujo OGM já 
tenha sido por ela aprovado.

§ 6o As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas 
em qualquer das fases do processo de produção agrí-
cola, comercialização ou transporte de produto gene-
ticamente modificado que tenham obtido a liberação 
para uso comercial estão dispensadas de apresenta-
ção do CQB e constituição de CIBio, salvo decisão em 
contrário da CTNBio. 

Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências 
públicas, garantida participação da sociedade civil, na 
forma do regulamento.

Parágrafo único. Em casos de liberação comer-
cial, audiência pública poderá ser requerida por partes 
interessadas, incluindo-se entre estas organizações da 
sociedade civil que comprovem interesse relacionado 
à matéria, na forma do regulamento.

CAPÍTULO IV 
Dos órgãos e entidades de registro e fiscalização

Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de regis-
tro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Minis-
tério do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República entre 
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outras atribuições, no campo de suas competências, 
observadas a decisão técnica da CTNBio, as delibera-
ções do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta 
Lei e na sua regulamentação:

I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM 
e seus derivados;

II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de 
OGM e seus derivados;

III – emitir autorização para a importação de OGM 
e seus derivados para uso comercial;

IV – manter atualizado no SIB o cadastro das ins-
tituições e responsáveis técnicos que realizam ativida-
des e projetos relacionados a OGM e seus derivados;

V – tornar públicos, inclusive no SIB, os registros 
e autorizações concedidas;

VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei;
VII – subsidiar a CTNBio na definição de que-

sitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus 
derivados. 

§ 1o Após manifestação favorável da CTNBio, ou 
do CNBS, em caso de avocação ou recurso, caberá, em 
decorrência de análise específica e decisão pertinente:

I – ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento emitir as autorizações e registros e fiscalizar 
produtos e atividades que utilizem OGM e seus deriva-
dos destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, 
agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação 
em vigor e segundo o regulamento desta Lei;

II – ao órgão competente do Ministério da Saúde 
emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos 
e atividades com OGM e seus derivados destinados 
a uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas 
afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo 
o regulamento desta Lei;

III – ao órgão competente do Ministério do Meio 
Ambiente emitir as autorizações e registros e fiscalizar 
produtos e atividades que envolvam OGM e seus de-
rivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, 
de acordo com a legislação em vigor e segundo o re-
gulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos 
casos em que a CTNBio deliberar, na forma desta Lei, 
que o OGM é potencialmente causador de significativa 
degradação do meio ambiente;

IV – à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 
da Presidência da República emitir as autorizações e 
registros de produtos e atividades com OGM e seus 
derivados destinados ao uso na pesca e aqüicultura, 
de acordo com a legislação em vigor e segundo esta 
Lei e seu regulamento. 

§ 2o Somente se aplicam as disposições dos in-
cisos I e II do art. 8o e do caput do art. 10 da Lei no 
6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a 

CTNBio deliberar que o OGM é potencialmente cau-
sador de significativa degradação do meio ambiente.

§ 3o A CTNBio delibera, em última e definitiva ins-
tância, sobre os casos em que a atividade é potencial 
ou efetivamente causadora de degradação ambien-
tal, bem como sobre a necessidade do licenciamento 
ambiental.

§ 4o A emissão dos registros, das autorizações e 
do licenciamento ambiental referidos nesta Lei deverá 
ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

§ 5o A contagem do prazo previsto no § 4o deste 
artigo será suspensa, por até 180 (cento e oitenta) dias, 
durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou 
esclarecimentos necessários.

§ 6o As autorizações e registros de que trata este 
artigo estarão vinculados à decisão técnica da CTNBio 
correspondente, sendo vedadas exigências técnicas 
que extrapolem as condições estabelecidas naquela 
decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança.

§ 7o Em caso de divergência quanto à decisão 
técnica da CTNBio sobre a liberação comercial de 
OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro 
e fiscalização, no âmbito de suas competências, po-
derão apresentar recurso ao CNBS, no prazo de até 
30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da de-
cisão técnica da CTNBio.

CAPÍTULO V 
Da Comissão Interna de Biossegurança – CIBio

Art. 17. Toda instituição que utilizar técnicas e 
métodos de engenharia genética ou realizar pesqui-
sas com OGM e seus derivados deverá criar uma 
Comissão Interna de Biossegurança – CIBio, além de 
indicar um técnico principal responsável para cada 
projeto específico.

Art. 18. Compete à CIBio, no âmbito da institui-
ção onde constituída:

I – manter informados os trabalhadores e demais 
membros da coletividade, quando suscetíveis de serem 
afetados pela atividade, sobre as questões relaciona-
das com a saúde e a segurança, bem como sobre os 
procedimentos em caso de acidentes;

II – estabelecer programas preventivos e de ins-
peção para garantir o funcionamento das instalações 
sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e nor-
mas de biossegurança, definidos pela CTNBio na re-
gulamentação desta Lei;

III – encaminhar à CTNBio os documentos cuja 
relação será estabelecida na regulamentação desta 
Lei, para efeito de análise, registro ou autorização do 
órgão competente, quando couber; 
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IV – manter registro do acompanhamento indivi-
dual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento 
que envolvam OGM ou seus derivados; 

V – notificar à CTNBio, aos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
e às entidades de trabalhadores o resultado de avalia-
ções de risco a que estão submetidas as pessoas ex-
postas, bem como qualquer acidente ou incidente que 
possa provocar a disseminação de agente biológico; 

VI – investigar a ocorrência de acidentes e as 
enfermidades possivelmente relacionados a OGM e 
seus derivados e notificar suas conclusões e provi-
dências à CTNBio.

 
CAPÍTULO VI 

Do Sistema de Informações  
em Biossegurança – SIB

Art. 19. Fica criado, no âmbito do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, o Sistema de Informações em 
Biossegurança – SIB, destinado à gestão das infor-
mações decorrentes das atividades de análise, auto-
rização, registro, monitoramento e acompanhamento 
das atividades que envolvam OGM e seus derivados.

§ 1o As disposições dos atos legais, regulamen-
tares e administrativos que alterem, complementem ou 
produzam efeitos sobre a legislação de biosseguran-
ça de OGM e seus derivados deverão ser divulgadas 
no SIB concomitantemente com a entrada em vigor 
desses atos. 

§ 2o Os órgãos e entidades de registro e fiscali-
zação, referidos no art. 16 desta Lei, deverão alimen-
tar o SIB com as informações relativas às atividades 
de que trata esta Lei, processadas no âmbito de sua 
competência. 

 
CAPÍTULO VII 

Da Responsabilidade Civil e Administrativa

Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas pre-
vistas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao meio 
ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, 
por sua indenização ou reparação integral, indepen-
dentemente da existência de culpa.

Art. 21. Considera-se infração administrativa toda 
ação ou omissão que viole as normas previstas nesta 
Lei e demais disposições legais pertinentes.

Parágrafo único. As infrações administrativas 
serão punidas na forma estabelecida no regulamento 
desta Lei, independentemente das medidas cautela-
res de apreensão de produtos, suspensão de venda 

de produto e embargos de atividades, com as seguin-
tes sanções:

I – advertência;
II – multa;
III – apreensão de OGM e seus derivados;
IV – suspensão da venda de OGM e seus deri-

vados;
V – embargo da atividade;
VI – interdição parcial ou total do estabelecimen-

to, atividade ou empreendimento;
VII – suspensão de registro, licença ou autori-

zação;
VIII – cancelamento de registro, licença ou au-

torização;
IX – perda ou restrição de incentivo e benefício 

fiscal concedidos pelo governo;
X – perda ou suspensão da participação em linha 

de financiamento em estabelecimento oficial de crédito;
XI – intervenção no estabelecimento;
XII – proibição de contratar com a administração 

pública, por período de até 5 (cinco) anos. 
Art. 22. Compete aos órgãos e entidades de regis-

tro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, definir 
critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração.

§ 1o As multas poderão ser aplicadas cumulativa-
mente com as demais sanções previstas neste artigo. 

§ 2o No caso de reincidência, a multa será apli-
cada em dobro. 

§ 3o No caso de infração continuada, caracteri-
zada pela permanência da ação ou omissão inicial-
mente punida, será a respectiva penalidade aplicada 
diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da 
paralisação imediata da atividade ou da interdição do 
laboratório ou da instituição ou empresa responsável. 

Art. 23. As multas previstas nesta Lei serão apli-
cadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscaliza-
ção dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, da Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 
República, referidos no art. 16 desta Lei, de acordo 
com suas respectivas competências.

§ 1o Os recursos arrecadados com a aplicação 
de multas serão destinados aos órgãos e entidades de 
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
que aplicarem a multa.

§ 2o Os órgãos e entidades fiscalizadores da 
administração pública federal poderão celebrar con-
vênios com os Estados, Distrito Federal e Municí-
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pios, para a execução de serviços relacionados à 
atividade de fiscalização prevista nesta Lei e pode-
rão repassar-lhes parcela da receita obtida com a 
aplicação de multas. 

§ 3o A autoridade fiscalizadora encaminhará có-
pia do auto de infração à CTNBio.

§ 4o Quando a infração constituir crime ou contra-
venção, ou lesão à Fazenda Pública ou ao consumidor, 
a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão 
competente para apuração das responsabilidades ad-
ministrativa e penal. 

 
CAPÍTULO VIII 

Dos Crimes e das Penas

Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo 
com o que dispõe o art. 5o desta Lei:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa.

Art. 25. Praticar engenharia genética em célula 
germinal humana, zigoto humano ou embrião humano:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa.

Art. 26. Realizar clonagem humana:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 

multa.
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio am-

biente, em desacordo com as normas estabelecidas 
pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa.

§ 1o (VETADO)
§ 2o Agrava-se a pena:
I – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar 

dano à propriedade alheia;
II – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar 

dano ao meio ambiente;
III – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar 

lesão corporal de natureza grave em outrem;
IV – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar 

a morte de outrem.
Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear 

e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 

multa.
Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comer-

cializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, 
sem autorização ou em desacordo com as normas es-

tabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e 
multa.

CAPÍTULO IX 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 30. Os OGM que tenham obtido decisão téc-
nica da CTNBio favorável a sua liberação comercial até 
a entrada em vigor desta Lei poderão ser registrados 
e comercializados, salvo manifestação contrária do 
CNBS, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da publicação desta Lei.

Art. 31. A CTNBio e os órgãos e entidades de 
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
deverão rever suas deliberações de caráter normativo, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de promover 
sua adequação às disposições desta Lei.

Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados 
de Qualidade em Biossegurança, comunicados e de-
cisões técnicas já emitidos pela CTNBio, bem como, 
no que não contrariarem o disposto nesta Lei, os atos 
normativos emitidos ao amparo da Lei no 8.974, de 5 
de janeiro de 1995.

Art. 33. As instituições que desenvolverem ativi-
dades reguladas por esta Lei na data de sua publica-
ção deverão adequar-se as suas disposições no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação do 
decreto que a regulamentar.

Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se perma-
nentes os registros provisórios concedidos sob a égide 
da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003.

Art. 35. Ficam autorizadas a produção e a comer-
cialização de sementes de cultivares de soja genetica-
mente modificadas tolerantes a glifosato registradas no 
Registro Nacional de Cultivares – RNC do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 36. Fica autorizado o plantio de grãos de 
soja geneticamente modificada tolerante a glifosato, 
reservados pelos produtores rurais para uso próprio, 
na safra 2004/2005, sendo vedada a comercialização 
da produção como semente. (Vide Decreto nº 5.534, 
de 2005)

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá pror-
rogar a autorização de que trata o caput deste artigo.

Art. 37. A descrição do Código 20 do Anexo VIII 
da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido 
pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 38. (VETADO)
Art. 39. Não se aplica aos OGM e seus derivados 

o disposto na Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, e 
suas alterações, exceto para os casos em que eles se-
jam desenvolvidos para servir de matéria-prima para 
a produção de agrotóxicos.

Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ou animal que con-
tenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou de-
rivados deverão conter informação nesse sentido em 
seus rótulos, conforme regulamento.

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 42. Revogam-se a Lei no 8.974, de 5 de ja-
neiro de 1995, a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 
da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003.

 Brasília, 24 de março de 2005; 184o da Inde-
pendência e 117o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Celso Luiz Nu-
nes Amorim – Roberto Rodrigues – Humberto Sérgio 
Costa Lima – Luiz Fernando Furlan – Patrus Ananias 
– Eduardo Campos – Marina Silva – Miguel Soldatelli 
Rossetto – José Dirceu de Oliveira e Silva.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.3.2005.

LEI No 10.814, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003

Mensagem de veto 
Conversão da MPv nº 131, de 2003

Estabelece normas para o plantio e comer-
cialização da produção de soja genetica-
mente modificada da safra de 2004, e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1o Às sementes da safra de soja geneticamen-
te modificada de 2003, reservadas pelos agricultores 
para o uso próprio, consoante os termos do art. 2o, in-
ciso XLIII, da Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e 
que sejam utilizadas para plantio até 31 de dezembro 
de 2003, não se aplicam as disposições:

I – dos incisos I e II art. 8 e do caput do art. 10 da 
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, relativamente 
às espécies geneticamente modificadas previstas no 
Código 20 do seu Anexo VIII;

II – da Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, com 
as alterações da Medida Provisória no 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001; e

Código Categoria Descrição Pp/gu

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

20 Uso de Recursos 
Naturais

Silvicultura; exploração econômica da ma-
deira ou lenha e subprodutos florestais; 
importação ou exportação da fauna e flora 
nativas brasileiras; atividade de criação e 
exploração econômica de fauna exótica e 
de fauna silvestre; utilização do patrimônio 
genético natural; exploração de recursos 
aquáticos vivos; introdução de espécies 
exóticas, exceto para melhoramento ge-
nético vegetal e uso na agricultura; intro-
dução de espécies geneticamente mo-
dificadas previamente identificadas pela 
CTNBio como potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio am-
biente; uso da diversidade biológica pela 
biotecnologia em atividades previamente 
identificadas pela CTNBio como potencial-
mente causadoras de significativa degra-
dação do meio ambiente.

Médio

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

“ANEXO VIII
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III – do § 3o do art. 1o da Lei no 10.688, de 13 de 
junho de 2003.

Parágrafo único. É vedada a comercialização do 
grão de soja geneticamente modificada da safra de 
2003 como semente, bem como a sua utilização como 
semente em propriedade situada em Estado distinto 
daquele em que foi produzido.

Art. 2o Aplica-se à soja colhida a partir das semen-
tes de que trata o art. 1o o disposto na Lei no 10.688, de 
13 de junho de 2003, restringindo-se a sua comerciali-
zação ao período até 31 de janeiro de 2005, inclusive.

§ 1o O prazo de comercialização de que trata o 
caput poderá ser prorrogado por até sessenta dias 
por ato do Poder Executivo.

§ 2o O estoque existente após a data estabelecida 
no caput deverá ser destruído, com completa limpeza 
dos espaços de armazenagem para recebimento da 
safra de 2005.

Art. 3o Os produtores abrangidos pelo disposto 
no art. 1o, ressalvado o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei 
no 10.688, de 13 de junho de 2003, somente poderão 
promover o plantio e comercialização da safra de soja 
do ano de 2004 se subscreverem Termo de Compro-
misso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, 
conforme regulamento, observadas as normas legais 
e regulamentares vigentes.

 Parágrafo único. O Termo de Compromisso, Res-
ponsabilidade e Ajustamento de Conduta, de uso ex-
clusivo do agricultor e dos órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, será firmado até o dia 9 de 
dezembro de 2003 e entregue nos postos ou agências 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nas 
agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco 
do Brasil S.A.

Art. 4o O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento poderá excluir do regime desta Lei, 
mediante portaria, os grãos de soja produzidos em áreas 
ou regiões nas quais comprovadamente não se verificou 
a presença de organismo geneticamente modificado.

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento poderá firmar instrumento de 
cooperação com as unidades da Federação, para os 
fins do cumprimento do disposto no caput.

Art. 5o (Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 6o .(Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 7o r.(Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 8o .(Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 9o (Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 10. (Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 11. (Revogado pela Lei nº 11.460, de 2007)
Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacio-

nal, a utilização, a comercialização, o registro, o paten-
teamento e o licenciamento de tecnologias genéticas 

de restrição do uso e dos produtos delas derivados, 
aplicáveis à cultura da soja.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, en-
tende-se por tecnologias genéticas de restrição do 
uso qualquer processo de intervenção humana para 
geração ou multiplicação de plantas geneticamen-
te modificadas para produzir estruturas reprodutivas 
estéreis, bem como qualquer forma de manipulação 
genética que vise à ativação ou desativação de genes 
relacionados à fertilidade das plantas por indutores 
químicos externos.

Art. 13. Em relação às safras anteriores a 2003, 
fica o produtor de soja geneticamente modificada isento 
de qualquer penalidade ou responsabilidade decorren-
te da inobservância dos dispositivos legais referidos 
no art. 1o desta Lei.

Art. 14. Fica autorizado para a safra 2003/2004 
o registro provisório de variedade de soja genetica-
mente modificada no Registro Nacional de Cultivares, 
nos termos da Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, 
sendo vedada expressamente, sua comercialização 
como semente.

§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e o Ministério do Meio Ambiente promove-
rão o acompanhamento da multiplicação das semen-
tes previstas no caput mantendo rigoroso controle da 
produção e dos estoques.

§ 2o A vedação prevista no caput permanecerá até 
a existência de legislação específica que regulamente 
a comercialização de semente de soja geneticamente 
modificada no País.

Art. 15. Fica instituída, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, Comissão de Acompanhamento, composta por 
representantes dos Ministérios do Meio Ambiente; da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência e 
Tecnologia; do Desenvolvimento Agrário; do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Justiça; 
da Saúde; do Gabinete do Ministro Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Combate à Fome; da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA; da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA; coordenada pela Casa Civil 
da Presidência da República, destinada a acompanhar 
e supervisionar o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 16. (Revogado pela Lei nº 11.105, de 2005)
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2003; 182o da Inde-

pendência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Álvaro Augusto Ribeiro Costa – José Dir-
ceu de Oliveira e Silva.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.12.2003 
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Regulamento
Regulamento
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

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

TÍTULO I 
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

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

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurí-
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a co-
letividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 
haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou ju-
rídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desen-
volvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou pres-
tação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneração, inclu-
sive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, salvo as decorrentes das relações de ca-
ráter trabalhista.

CAPÍTULO II 
Da Política Nacional de Relações de Consumo 

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

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consu-
midor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de 

associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de con-

sumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com 

padrões adequados de qualidade, segurança, durabi-
lidade e desempenho.

III – harmonização dos interesses dos partici-
pantes das relações de consumo e compatibilização 
da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sem-
pre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores;

IV – educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com 
vistas à melhoria do mercado de consumo;

V – incentivo à criação pelos fornecedores de 
meios eficientes de controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI – coibição e repressão eficientes de todos os 
abusos praticados no mercado de consumo, inclusive 
a concorrência desleal e utilização indevida de inventos 
e criações industriais das marcas e nomes comerciais 
e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores;

VII – racionalização e melhoria dos serviços pú-
blicos;

VIII – estudo constante das modificações do mer-
cado de consumo.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das 
Relações de Consumo, contará o poder público com 
os seguintes instrumentos, entre outros:

I – manutenção de assistência jurídica, integral 
e gratuita para o consumidor carente;

II – instituição de Promotorias de Justiça de De-
fesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

III – criação de delegacias de polícia especia-
lizadas no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais de consumo;

 IV – criação de Juizados Especiais de Peque-
nas Causas e Varas Especializadas para a solução de 
litígios de consumo;

V – concessão de estímulos à criação e desen-
volvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

§ 1° (Vetado).
§ 2º (Vetado).
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CAPÍTULO III 
Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança con-

tra os riscos provocados por práticas no fornecimen-
to de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a li-
berdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem;

IV – a proteção contra a publicidade engano-
sa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produ-
tos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revi-
são em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de da-
nos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e adminis-
trativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e téc-
nica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, in-
clusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiências;

IX – (Vetado);
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos em geral.
Art. 7° Os direitos previstos neste código não ex-

cluem outros decorrentes de tratados ou convenções 
internacionais de que o Brasil seja signatário, da le-
gislação interna ordinária, de regulamentos expedidos 
pelas autoridades administrativas competentes, bem 
como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofen-
sa, todos responderão solidariamente pela reparação 
dos danos previstos nas normas de consumo.

CAPÍTULO IV 
Da Qualidade de Produtos e Serviços,  

da Prevenção e da Reparação dos Danos

SEÇÃO I 
Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mer-
cado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 
segurança dos consumidores, exceto os considerados 
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza 
e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 
hipótese, a dar as informações necessárias e adequa-
das a seu respeito.

Parágrafo único. Em se tratando de produto in-
dustrial, ao fabricante cabe prestar as informações a 
que se refere este artigo, através de impressos apro-
priados que devam acompanhar o produto.

Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços poten-
cialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança 
deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, 
a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em 
cada caso concreto.

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mer-
cado de consumo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, 
posteriormente à sua introdução no mercado de con-
sumo, tiver conhecimento da periculosidade que apre-
sentem, deverá comunicar o fato imediatamente às au-
toridades competentes e aos consumidores, mediante 
anúncios publicitários.

§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o 
parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rá-
dio e televisão, às expensas do fornecedor do produto 
ou serviço.

§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de pericu-
losidade de produtos ou serviços à saúde ou seguran-
ça dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

Art. 11. (Vetado).

SEÇÃO II 
Da Responsabilidade pelo Fato  

do Produto e do Serviço

 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela re-
paração dos danos causados aos consumidores por 
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por 
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informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece 
a segurança que dele legitimamente se espera, levan-
do-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais:

I – sua apresentação;
II – o uso e os riscos que razoavelmente dele 

se esperam;
III – a época em que foi colocado em circulação.
§ 2º O produto não é considerado defeituoso 

pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colo-
cado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou im-
portador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;
II – que, embora haja colocado o produto no mer-

cado, o defeito inexiste;
III – a culpa exclusiva do consumidor ou de ter-

ceiro.
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, 

nos termos do artigo anterior, quando:
I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o im-

portador não puderem ser identificados;
II – o produto for fornecido sem identificação clara 

do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III – não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamen-

to ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso 
contra os demais responsáveis, segundo sua partici-
pação na causação do evento danoso.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não forne-
ce a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias rele-
vantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente 

dele se esperam;
III – a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela 

adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será res-

ponsabilizado quando provar:
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito ine-

xiste;
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais 
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-Para os efeitos desta Seção, equiparam-

-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

SEÇÃO III 
Da Responsabilidade por Vício 

 do Produto e do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tor-
nem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 
exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo 
de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativa-
mente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma 
espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.
§ 2° Poderão as partes convencionar a redução 

ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, 
não podendo ser inferior a sete nem superior a cento 
e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 
prazo deverá ser convencionada em separado, por meio 
de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 
das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em 
razão da extensão do vício, a substituição das partes 
viciadas puder comprometer a qualidade ou caracte-
rísticas do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 
produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa 
do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível 
a substituição do bem, poderá haver substituição por 
outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual diferença 
de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III 
do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in na-
tura, será responsável perante o consumidor o forne-
cedor imediato, exceto quando identificado claramente 
seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
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I – os produtos cujos prazos de validade este-
jam vencidos;

II – os produtos deteriorados, alterados, adulte-
rados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aque-
les em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se re-
velem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidaria-
mente pelos vícios de quantidade do produto sempre 
que, respeitadas as variações decorrentes de sua na-
tureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor 
exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;
II – complementação do peso ou medida;
III – a substituição do produto por outro da mes-

ma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV – a restituição imediata da quantia paga, mo-

netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos.

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° 
do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será responsável 
quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento 
utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos 
vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consu-
mo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade com as indicações cons-
tantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicio-
nal e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.
§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser con-

fiada a terceiros devidamente capacitados, por conta 
e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem 
inadequados para os fins que razoavelmente deles 
se esperam, bem como aqueles que não atendam as 
normas regulamentares de prestabilidade.

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham 
por objetivo a reparação de qualquer produto conside-
rar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empre-
gar componentes de reposição originais adequados e 
novos, ou que mantenham as especificações técnicas 

do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autoriza-
ção em contrário do consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas em-
presas, concessionárias, permissionárias ou sob qual-
quer outra forma de empreendimento, são obrigados 
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, 
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e 
a reparar os danos causados, na forma prevista nes-
te código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios 
de qualidade por inadequação dos produtos e serviços 
não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produ-
to ou serviço independe de termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláu-
sula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela cau-
sação do dano, todos responderão solidariamente pela 
reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou 
peça incorporada ao produto ou serviço, são respon-
sáveis solidários seu fabricante, construtor ou impor-
tador e o que realizou a incorporação.

SEÇÃO IV 
Da Decadência e da Prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios apa-
rentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de 
serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de 
serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial 
a partir da entrega efetiva do produto ou do término 
da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:
I – a reclamação comprovadamente formulada 

pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e 
serviços até a resposta negativa correspondente, que 
deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).
III – a instauração de inquérito civil, até seu en-

cerramento.
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo deca-

dencial inicia-se no momento em que ficar evidencia-
do o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 
reparação pelos danos causados por fato do produ-
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to ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conheci-
mento do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. (Vetado).

SEÇÃO V 
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a persona-
lidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração tam-
bém será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocados por má administração.

§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos so-

cietários e as sociedades controladas, são subsidia-
riamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidaria-
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão 
por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pes-
soa jurídica sempre que sua personalidade for, de al-
guma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores.

CAPÍTULO V 
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas de-
termináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

SEÇÃO II 
Da Oferta

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficien-
temente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio 
de comunicação com relação a produtos e serviços 
oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 
a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 
que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou 
serviços devem assegurar informações corretas, cla-
ras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, compo-
sição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este 
artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao con-
sumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído 
pela Lei nº 11.989, de 2009)

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão 
assegurar a oferta de componentes e peças de repo-
sição enquanto não cessar a fabricação ou importa-
ção do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou impor-
tação, a oferta deverá ser mantida por período razoável 
de tempo, na forma da lei.

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone 
ou reembolso postal, deve constar o nome do fabri-
cante e endereço na embalagem, publicidade e em 
todos os impressos utilizados na transação comercial.

Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens 
e serviços por telefone, quando a chamada for onero-
sa ao consumidor que a origina. (Incluído pela Lei nº 
11.800, de 2008).

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é so-
lidariamente responsável pelos atos de seus prepostos 
ou representantes autônomos.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços 
recusar cumprimento à oferta, apresentação ou pu-
blicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à 
sua livre escolha:

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, 
nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II – aceitar outro produto ou prestação de servi-
ço equivalente;

III – rescindir o contrato, com direito à restituição 
de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos.

SEÇÃO III 
Da Publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal 
forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a iden-
tifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de 
seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, 
para informação dos legítimos interessados, os dados 
fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à 
mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa 
ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de infor-
mação ou comunicação de caráter publicitário, inteira 
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consu-
midor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 
outros dados sobre produtos e serviços.
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§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade dis-
criminatória de qualquer natureza, a que incite à vio-
lência, explore o medo ou a superstição, se aproveite 
da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma preju-
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade 
é enganosa por omissão quando deixar de informar 
sobre dado essencial do produto ou serviço.

§ 4° (Vetado).
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e corre-

ção da informação ou comunicação publicitária cabe 
a quem as patrocina.

SEÇÃO IV 
Das Práticas Abusivas 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I – condicionar o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II – recusar atendimento às demandas dos con-
sumidores, na exata medida de suas disponibilidades 
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos 
e costumes;

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem so-
licitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qual-
quer serviço;

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhe-
cimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços;

V – exigir do consumidor vantagem manifesta-
mente excessiva;

VI – executar serviços sem a prévia elaboração 
de orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores en-
tre as partes;

VII – repassar informação depreciativa, referente 
a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus 
direitos;

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expe-
didas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Conmetro);

IX – recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los 
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 

intermediação regulados em leis especiais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

X – elevar sem justa causa o preço de produtos 
ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, 
de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando 
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999

XII – deixar de estipular prazo para o cumpri-
mento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei 
nº 9.008, de 21.3.1995)

XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diver-
so do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído 
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os pro-
dutos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipó-
tese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras 
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a 
entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando 
o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos 
a serem empregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor or-
çado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de 
seu recebimento pelo consumidor.

§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o or-
çamento obriga os contraentes e somente pode ser 
alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3° O consumidor não responde por quaisquer 
ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de ser-
viços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou 
de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabe-
lamento de preços, os fornecedores deverão respeitar 
os limites oficiais sob pena de não o fazendo, respon-
derem pela restituição da quantia recebida em exces-
so, monetariamente atualizada, podendo o consumidor 
exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

SEÇÃO V 
Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será sub-
metido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

 Parágrafo único. O consumidor cobrado em quan-
tia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável.

Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de 
débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o 



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 01135 

nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou ser-
viço correspondente. (Incluído pela Lei nº 12.039, de 2009)

SEÇÃO VI 
Dos Bancos de Dados e Cadastros 

 de Consumidores

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do dispos-
to no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 
suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores de-
vem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem 
de fácil compreensão, não podendo conter informações 
negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e da-
dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexa-
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 
cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 
destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e con-
gêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobran-
ça de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, 
quaisquer informações que possam impedir ou difi-
cultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consu-
midor manterão cadastros atualizados de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A 
divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou 
não pelo fornecedor.

§ 1° É facultado o acesso às informações lá 
constantes para orientação e consulta por qualquer 
interessado.

§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as 
mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do 
parágrafo único do art. 22 deste código.

Art. 45. (Vetado).

CAPÍTULO VI 
Da Proteção Contratual

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes 

for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio 
de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão 
de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpreta-
das de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes 
de escritos particulares, recibos e pré-contratos rela-
tivos às relações de consumo vinculam o fornecedor, 
ensejando inclusive execução específica, nos termos 
do art. 84 e parágrafos.

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do 
ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que 
a contratação de fornecimento de produtos e serviços 
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especial-
mente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o di-
reito de arrependimento previsto neste artigo, os va-
lores eventualmente pagos, a qualquer título, durante 
o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 
monetariamente atualizados.

Art. 50. A garantia contratual é complementar à 
legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único. O termo de garantia ou equiva-
lente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira 
adequada em que consiste a mesma garantia, bem 
como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 
exercitada e os ônus a cargo do consumidor, deven-
do ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo 
fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de 
manual de instrução, de instalação e uso do produto 
em linguagem didática, com ilustrações.

SEÇÃO II 
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, 
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a res-
ponsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 
natureza dos produtos e serviços ou impliquem re-
núncia ou disposição de direitos. Nas relações de 
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa 
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situa-
ções justificáveis;

II – subtraiam ao consumidor a opção de reembol-
so da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III – transfiram responsabilidades a terceiros;
IV – estabeleçam obrigações consideradas iní-

quas, abusivas, que coloquem o consumidor em des-
vantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 
boa-fé ou a eqüidade;
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V – (Vetado);
VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em 

prejuízo do consumidor;
VII – determinem a utilização compulsória de 

arbitragem;
VIII – imponham representante para concluir ou 

realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir 

ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
X – permitam ao fornecedor, direta ou indireta-

mente, variação do preço de maneira unilateral;
XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato 

unilateralmente, sem que igual direito seja conferido 
ao consumidor;

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos 
de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito 
lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilate-
ralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após 
sua celebração;

XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de nor-
mas ambientais;

XV – estejam em desacordo com o sistema de 
proteção ao consumidor;

XVI – possibilitem a renúncia do direito de inde-
nização por benfeitorias necessárias.

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, 
a vontade que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema 
jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais 
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ame-
açar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o 
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes e outras circuns-
tâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abu-
siva não invalida o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer 
ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 3° (Vetado).
§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou enti-

dade que o represente requerer ao Ministério Público 
que ajuíze a competente ação para ser declarada a 
nulidade de cláusula contratual que contrarie o dispos-
to neste código ou de qualquer forma não assegure o 
justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou servi-
ços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequa-
damente sobre:

I – preço do produto ou serviço em moeda cor-
rente nacional;

II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva 
anual de juros;

III – acréscimos legalmente previstos;
IV – número e periodicidade das prestações;
V – soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadim-

plemento de obrigações no seu termo não poderão 
ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
(Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado).
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de mó-

veis ou imóveis mediante pagamento em prestações, 
bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 
estabeleçam a perda total das prestações pagas em 
benefício do credor que, em razão do inadimplemen-
to, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 
produto alienado.

§ 1° (Vetado).
§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de 

produtos duráveis, a compensação ou a restituição das 
parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descon-
tada, além da vantagem econômica auferida com a 
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente 
causar ao grupo.

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste 
artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

SEÇÃO III 
Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláu-
sulas tenham sido aprovadas pela autoridade compe-
tente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não 
desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula 
resolutória, desde que a alternativa, cabendo a esco-
lha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° 
do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redi-
gidos em termos claros e com caracteres ostensivos 
e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao 
corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 
consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008)
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§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de 
direito do consumidor deverão ser redigidas com des-
taque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5° (Vetado)

CAPÍTULO VII 
Das Sanções Administrativas 

(Vide Lei nº 8.656, de 1993)

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, 
em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas 
de atuação administrativa, baixarão normas relativas 
à produção, industrialização, distribuição e consumo 
de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, in-
dustrialização, distribuição, a publicidade de produtos 
e serviços e o mercado de consumo, no interesse da 
preservação da vida, da saúde, da segurança, da in-
formação e do bem-estar do consumidor, baixando as 
normas que se fizerem necessárias.

§ 2° (Vetado).
§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e 
controlar o mercado de consumo manterão comissões 
permanentes para elaboração, revisão e atualização 
das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a par-
ticipação dos consumidores e fornecedores.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notifica-
ções aos fornecedores para que, sob pena de desobe-
diência, prestem informações sobre questões de inte-
resse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do con-
sumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de nature-
za civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou 

serviço;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão 

de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou 

de atividade;
X – interdição, total ou parcial, de estabelecimen-

to, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste ar-
tigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, 
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, ante-
cedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo 
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada me-
diante procedimento administrativo, revertendo para o 
Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 
nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, 
de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior a três milhões de 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), 
ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Pa-
rágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização 
de produtos, de proibição de fabricação de produtos, 
de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, 
de cassação do registro do produto e revogação da 
concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração, mediante procedimento administrativo, 
assegurada ampla defesa, quando forem constatados 
vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação 
ou insegurança do produto ou serviço.

Art. 59. As penas de cassação de alvará de li-
cença, de interdição e de suspensão temporária da 
atividade, bem como a de intervenção administrativa, 
serão aplicadas mediante procedimento administrati-
vo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor 
reincidir na prática das infrações de maior gravidade 
previstas neste código e na legislação de consumo.

§ 1° A pena de cassação da concessão será 
aplicada à concessionária de serviço público, quando 
violar obrigação legal ou contratual.

§ 2° A pena de intervenção administrativa será 
aplicada sempre que as circunstâncias de fato desa-
conselharem a cassação de licença, a interdição ou 
suspensão da atividade.

§ 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta 
a imposição de penalidade administrativa, não have-
rá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será 
cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 
36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo 
responsável da mesma forma, freqüência e dimensão 
e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço 
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e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva.

§ 2° (Vetado)
§ 3° (Vetado).

TÍTULO II 
Das Infrações Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de 
consumo previstas neste código, sem prejuízo do dis-
posto no Código Penal e leis especiais, as condutas 
tipificadas nos artigos seguintes.

Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre 

a nocividade ou periculosidade de produtos, nas em-
balagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e 
multa.

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar 
de alertar, mediante recomendações escritas ostensi-
vas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2° Se o crime é culposo:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade com-

petente e aos consumidores a nocividade ou periculo-
sidade de produtos cujo conhecimento seja posterior 
à sua colocação no mercado:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e 
multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas 
quem deixar de retirar do mercado, imediatamente 
quando determinado pela autoridade competente, os 
produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 65. Executar serviço de alto grau de pericu-
losidade, contrariando determinação de autoridade 
competente:

Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são apli-

cáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão cor-
poral e à morte.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou 
omitir informação relevante sobre a natureza, caracte-
rística, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patro-

cinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe 

ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe 
ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a 
se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua 
saúde ou segurança:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e 
multa:

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técni-

cos e científicos que dão base à publicidade:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça 

ou componentes de reposição usados, sem autoriza-
ção do consumidor:

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de amea-

ça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações 
falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro 
procedimento que exponha o consumidor, injustifi-
cadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, 
descanso ou lazer:

Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consu-

midor às informações que sobre ele constem em ca-
dastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informa-

ção sobre consumidor constante de cadastro, banco 
de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria sa-
ber ser inexata:

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo 

de garantia adequadamente preenchido e com espe-
cificação clara de seu conteúdo;

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para 

os crimes referidos neste código, incide as penas a es-
ses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem 
como o diretor, administrador ou gerente da pessoa 
jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo 
aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou 
manutenção em depósito de produtos ou a oferta e 
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes 
tipificados neste código:

I – serem cometidos em época de grave crise 
econômica ou por ocasião de calamidade;

II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III – dissimular-se a natureza ilícita do procedi-

mento;
IV – quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja con-

dição econômico-social seja manifestamente superior 
à da vítima;
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b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor 
de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas 
portadoras de deficiência mental interditadas ou não;

V – serem praticados em operações que envol-
vam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros 
produtos ou serviços essenciais .

Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção 
será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo 
e ao máximo de dias de duração da pena privativa 
da liberdade cominada ao crime. Na individualização 
desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1° 
do Código Penal.

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade 
e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alter-
nadamente, observado odisposto nos arts. 44 a 47, 
do Código Penal:

I – a interdição temporária de direitos;
II – a publicação em órgãos de comunicação de 

grande circulação ou audiência, às expensas do con-
denado, de notícia sobre os fatos e a condenação;

III – a prestação de serviços à comunidade.
Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que 

trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autori-
dade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil 
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou 
índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação 
econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos crimes 

previstos neste código, bem como a outros crimes e 
contravenções que envolvam relações de consumo, po-
derão intervir, como assistentes do Ministério Público, 
os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos 
quais também é facultado propor ação penal subsidi-
ária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

TÍTULO III 
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 
quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendi-
dos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim enten-
didos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêne-
os, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, 
são legitimados concorrentemente: (Redação dada 
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I – o Ministério Público,
II – a União, os Estados, os Municípios e o Dis-

trito Federal;
III – as entidades e órgãos da Administração Pú-

blica, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos in-
teresses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há 
pelo menos um ano e que incluam entre seus fins insti-
tucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos 
por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dis-
pensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e 
seguintes, quando haja manifesto interesse social evi-
denciado pela dimensão ou característica do dano, ou 
pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 2° (Vetado).
§ 3° (Vetado).
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses 

protegidos por este código são admissíveis todas as 
espécies de ações capazes de propiciar sua adequa-
da e efetiva tutela.

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumpri-

mento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz con-
cederá a tutela específica da obrigação ou determi-
nará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento.

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e da-
nos somente será admissível se por elas optar o autor 
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do 
resultado prático correspondente.

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará 
sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Pro-
cesso Civil).

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda 
e havendo justificado receio de ineficácia do provimen-
to final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 
ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na 
sentença, impor multa diária ao réu, independente-
mente de pedido do autor, se for suficiente ou compa-
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tível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito.

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do 
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar 
as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 
impedimento de atividade nociva, além de requisição 
de força policial.

Art. 85. (Vetado).
Art. 86. (Vetado).
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este có-Nas ações coletivas de que trata este có-

digo não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 
condenação da associação autora, salvo comprovada 
má-fé, em honorários de advogados, custas e despe-
sas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, 
a associação autora e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidariamente condenados 
em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único 
deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada 
em processo autônomo, facultada a possibilidade de 
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denun-
ciação da lide.

Art. 89. (Vetado)
Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste tí-

tulo as normas do Código de Processo Civil e da Lei 
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que 
respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
suas disposições.

 
CAPÍTULO II 

Das Ações Coletivas Para a Defesa 
 de Interesses Individuais Homogêneos 

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 
poderão propor, em nome próprio e no interesse das 
vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de res-
ponsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de 
acordo com o disposto nos artigos seguintes. (Redação 
dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a 
ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça 

Federal, é competente para a causa a justiça local:
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer 

o dano, quando de âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito 

Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, 

aplicando-se as regras do Código de Processo Civil 
aos casos de competência concorrente.

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital 
no órgão oficial, a fim de que os interessados pos-
sam intervir no processo como litisconsortes, sem 
prejuízo de ampla divulgação pelos meios de co-
municação social por parte dos órgãos de defesa 
do consumidor.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a 
condenação será genérica, fixando a responsabilidade 
do réu pelos danos causados.

Art. 96. (Vetado).
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença 

poderão ser promovidas pela vítima e seus suces-
sores, assim como pelos legitimados de que trata o 
art. 82.

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo 

promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram 
sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo 
do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada 
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em 
certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá 
constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2° É competente para a execução o juízo:
I – da liquidação da sentença ou da ação conde-

natória, no caso de execução individual;
II – da ação condenatória, quando coletiva a 

execução.
Art. 99. Em caso de concurso de créditos decor-

rentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 
de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos in-
dividuais resultantes do mesmo evento danoso, estas 
terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste 
artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo 
criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará 
sustada enquanto pendentes de decisão de segundo 
grau as ações de indenização pelos danos individu-
ais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser 
manifestamente suficiente para responder pela inte-
gralidade das dívidas.

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem ha-
bilitação de interessados em número compatível com 
a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 
82 promover a liquidação e execução da indenização 
devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida 
reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 
de julho de 1985.
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CAPÍTULO III 
Das Ações de Responsabilidade  

do Fornecedor de Produtos e Serviços

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do 
fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do 
disposto nos Capítulos I e II deste título, serão obser-
vadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II – o réu que houver contratado seguro de res-

ponsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, 
vedada a integração do contraditório pelo Instituto de 
Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que 
julgar procedente o pedido condenará o réu nos ter-
mos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu 
houver sido declarado falido, o síndico será intimado a 
informar a existência de seguro de responsabilidade, 
facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de 
ação de indenização diretamente contra o segurador, 
vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resse-
guros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obriga-
tório com este.

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste 
código poderão propor ação visando compelir o Poder 
Público competente a proibir, em todo o território na-
cional, a produção, divulgação distribuição ou venda, 
ou a determinar a alteração na composição, estrutura, 
fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou 
consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde 
pública e à incolumidade pessoal.

§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado)

CAPÍTULO IV 
Da Coisa Julgada

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este 
código, a sentença fará coisa julgada:

I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, 
com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, 
na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, 
categoria ou classe, salvo improcedência por insufici-
ência de provas, nos termos do inciso anterior, quando 
se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo 
único do art. 81;

III – erga omnes, apenas no caso de procedên-
cia do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo úni-
co do art. 81.

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos 
incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos 

individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 
categoria ou classe.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso 
de improcedência do pedido, os interessados que não 
tiverem intervindo no processo como litisconsortes po-
derão propor ação de indenização a título individual.

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o 
art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 
24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de in-
denização por danos pessoalmente sofridos, propos-
tas individualmente ou na forma prevista neste código, 
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas 
e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação 
e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à 
sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos 
I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litis-
pendência para as ações individuais, mas os efeitos da 
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 
os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os 
autores das ações individuais, se não for requerida sua 
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

TÍTULO IV 
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais e as entidades priva-
das de defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do 
Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Eco-
nômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, 
é organismo de coordenação da política do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I – planejar, elaborar, propor, coordenar e exe-
cutar a política nacional de proteção ao consumidor;

II – receber, analisar, avaliar e encaminhar con-
sultas, denúncias ou sugestões apresentadas por en-
tidades representativas ou pessoas jurídicas de direito 
público ou privado;

III – prestar aos consumidores orientação per-
manente sobre seus direitos e garantias;

IV – informar, conscientizar e motivar o consu-
midor através dos diferentes meios de comunicação;

V – solicitar à polícia judiciária a instauração de 
inquérito policial para a apreciação de delito contra 
os consumidores, nos termos da legislação vigente;

VI – representar ao Ministério Público compe-
tente para fins de adoção de medidas processuais no 
âmbito de suas atribuições;
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VII – levar ao conhecimento dos órgãos compe-
tentes as infrações de ordem administrativa que vio-
larem os interesses difusos, coletivos, ou individuais 
dos consumidores;

VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades 
da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, 
bem como auxiliar a fiscalização de preços, abaste-
cimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros 
e outros programas especiais, a formação de entida-
des de defesa do consumidor pela população e pelos 
órgãos públicos estaduais e municipais;

X – (Vetado).
XI – (Vetado).
XII – (Vetado)
XIII – desenvolver outras atividades compatíveis 

com suas finalidades.
Parágrafo único. Para a consecução de seus 

objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do 
Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e 
entidades de notória especialização técnico-científica.

TÍTULO V 
Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores 
e as associações de fornecedores ou sindicatos de 
categoria econômica podem regular, por convenção 
escrita, relações de consumo que tenham por objeto 
estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, 
à quantidade, à garantia e características de produtos 
e serviços, bem como à reclamação e composição do 
conflito de consumo.

§ 1° A convenção tornar-se-á obrigatória a par-
tir do registro do instrumento no cartório de títulos e 
documentos.

§ 2° A convenção somente obrigará os filiados 
às entidades signatárias.

§ 3° Não se exime de cumprir a convenção o for-
necedor que se desligar da entidade em data posterior 
ao registro do instrumento.

Art. 108. (Vetado).

TÍTULO VI 
Disposições Finais

Art. 109. (Vetado).
Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao 

art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985:
“IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.
 Art. 111. O inciso II do art. 5° da Lei n° 7.347, de 

24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:
“II – inclua, entre suas finalidades institucionais, 

a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patri-

mônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagís-
tico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.

Art. 112. O § 3° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 
de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

“§ 3° Em caso de desistência infundada ou aban-
dono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade 
ativa”.

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4°, 5° e 
6° ao art. 5º. da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985:

“§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre 
os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que 
cuida esta lei. (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 
222582 /MG – STJ)

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão to-
mar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante com-
binações, que terá eficácia de título executivo extraju-
dicial”. (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 
/MG – STJ)

Art. 114. O art. 15 da Lei n° 7.347, de 24 de julho 
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória, sem que a asso-
ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-
-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos 
demais legitimados”.

Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo 
único a constituir o caput, com a seguinte redação:

“Art. 17. “Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, 
a associação autora e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidariamente condenados 
em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”.

 Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da 
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho-
norários periciais e quaisquer outras despesas, nem 
condenação da associação autora, salvo comprovada 
má-fé, em honorários de advogado, custas e despe-
sas processuais”.

 Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de 
julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se 
os seguintes:

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e inte-
resses difusos, coletivos e individuais, no que for ca-
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bível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor”.

Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de 
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da In-

dependência e 102° da República. – FERNANDO 
COLLOR. – Bernardo Cabral  – Zélia M. Cardoso de 
Mello – Ozires Silva.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.9.1990 – Reti-
ficado no DOU de 10.1.2007

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática; e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, cabendo à última a decisão 
terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2012

Concede isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados incidente sobre bicicle-
tas, suas partes e acessórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) as bicicletas, suas partes e aces-
sórios, classificadas nas Posições 8712.00 e 8714 da 
Tabela de Incidência do IPI.

Art. 2º É assegurada a manutenção do crédito 
relativo às matérias primas, embalagem e material 
secundário utilizados na fabricação do produto de que 
trata o art. 1º.

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

Justificação

As grandes metrópoles brasileiras estão desper-
tando para a necessidade de reabilitar a bicicleta como 
meio de transporte usual da população, nos seus des-
locamentos diários para o trabalho, para o estudo etc. 
Investimentos têm sido feitos na abertura de ciclovias 
e na implantação de serviços de oferta de bicicletas, 
seja gratuitamente, seja mediante aluguel, para deslo-
camento nos centros congestionados de automóveis.

O Brasil assiste, entre perplexo e preocupado, 
o extraordinário incremento da produção e do uso do 
automóvel como meio preferencial de deslocamento 
individual, acenando com a própria inviabilização das 
urbes como ambiente racional de moradia, trabalho, 
produção, lazer e educação. O crescimento explosivo 
do número de automóveis não é acompanhado, no 
mesmo ritmo, como seria necessário, pela ampliação 
dos espaços para sua circulação e estacionamento. Por 

outro lado, a infraestrutura de transporte de massa, de 
preferência sobre trilhos, que deveria proporcionar a 
solução correta para o problema, enfrenta atraso se-
cular e se desenvolve com extrema lentidão e dificul-
dade, em razão da gigantesca escala de investimento 
necessário.

Nesse cenário desolador, a bicicleta desponta 
como paliativo. A própria indústria automobilística co-
meça a acenar com a hipótese de adaptar a bicicleta 
como acessório vendido com o automóvel, de tal forma 
que, na impossibilidade prática de deslocar-se com o 
veículo automotor e estacioná-lo próximo do destino 
desejado, o percurso do usuário tenderá a ser cum-
prido em etapas complementares, por meio do auto-
móvel e da bicicleta.

O Governo tem utilizado com muita freqüência o 
uso da tributação pelo Imposto sobre Produtos Indus-
trializados para incentivar a produção automobilística. 
Por coerência e necessidade, deve fazer o mesmo em 
relação aos meios alternativos de deslocamento indi-
vidual, entre eles a bicicleta.

Além disso, como veículo de lazer e de prática 
saudável de exercício físico, contribuindo para a ma-
nutenção da saúde, a bicicleta cumpre papel relevan-
tíssimo.

Em suma, o uso da bicicleta possibilita a melhora 
da qualidade de vida da população, reduz a poluição 
do meio ambiente, diminui a quantidade de veículos 
automotores em circulação, além de inúmeros outros 
benefícios individuais e coletivos.

Para os efeitos do art. 14 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, e conforme Nota Téc-
nica nº 217, de 2012, da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal, estima-se 
a renúncia de receita do IPI, em decorrência deste pro-
jeto, em R$ 222,8 milhões, R$ 243,3 milhões, R$ 265,7 
milhões e R$ 290,5 milhões, respectivamente, para os 
exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Sala das Sessões, . – Senadora Lúcia Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
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Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, DE 2013 
(Complementar)

Altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de 
dezembro de 1989, para dispor sobre os cri-
térios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 

28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, ob-
servado o disposto no art. 4º, serão entregues 
da seguinte forma:
I – cada entidade beneficiária receberá valor 
igual ao que foi distribuído no corresponden-
te decêndio do exercício de 2012, corrigido 
pela variação acumulada do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou 
outro que vier a substituí-lo, e pelo percentu-
al equivalente a 50% da variação real do PIB 
nacional do ano anterior ao ano considerado 
para base de cálculo;
II – a parcela que superar o montante especifi-
cado no inciso I será distribuída proporcional-
mente a coeficientes individuais de participa-
ção obtidos a partir da combinação de fatores 
representativos da população e do inverso da 
renda domiciliar per capita da entidade bene-
ficiária, assim definidos:
a) o fator representativo da população cor-
responderá à participação relativa da popula-
ção da entidade beneficiária na população do 
País, observado limite superior de 0,07 (sete 
centésimos);
b) o fator representativo do inverso da renda 
domiciliar per capita corresponderá à partici-
pação relativa do inverso da renda domiciliar 
per capita da entidade beneficiária na soma 
dos inversos da renda domiciliar per capita de 
todas as entidades. 
§ 1º Em relação à parcela de que trata o inci-
so II, serão observados os seguintes proce-
dimentos:
I – a soma dos fatores representativos da po-
pulação e a dos fatores representativos do 
inverso da renda domiciliar per capita deve-
rão ser ambas iguais a 0,5 (cinco décimos), 
ajustando-se proporcionalmente, para esse 
efeito, os fatores das entidades beneficiárias;
II – o coeficiente individual de participação 
será a soma dos fatores representativos da 
população e do inverso da renda domiciliar per 
capita da entidade beneficiária, observados os 
ajustes previstos nos incisos III e IV;
III – os coeficientes individuais de participação 
das entidades beneficiárias cujas rendas domi-
ciliares per capita excederem valor de referên-
cia correspondente a 70% (setenta por cento) 
da renda domiciliar per capita nacional serão 
reduzidos proporcionalmente à razão entre 
o excesso da renda domiciliar per capita da 
entidade beneficiária e o valor de referência, 
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observado que nenhuma entidade beneficiária 
poderá ter coeficiente individual de participação 
inferior a 0,005 (cinco milésimos);
IV – em virtude da aplicação do disposto no 
inciso III, os coeficientes individuais de parti-
cipação de todas as entidades beneficiárias 
deverão ser ajustados proporcionalmente, de 
modo que resulte em soma igual a 1 (um).
§ 2º Caso a soma dos valores a serem distribu-
ídos, nos termos do inciso I do caput, seja igual 
ou superior ao montante a ser distribuído, a 
partilha dos recursos será feita exclusivamente 
de acordo com o referido inciso, ajustando-se 
proporcionalmente os valores.
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, se-
rão considerados os valores censitários ou as 
estimativas mais recentes da população e da 
renda domiciliar per capita, publicados pela 
entidade federal competente.” (NR)

Art. 2° No cálculo de transferências da União para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que te-
nham por base os critérios de rateio do FPE, observar-
-se-á tão somente o estabelecido no inciso II do art. 2º 
da Lei Complementar nº 62, de 1989, com a redação 
dada por esta Lei Complementar, sem considerar em 
relação a esse mesmo artigo:

I – o limite superior a que se refere a alínea a 
do inciso II do caput; e
II – os ajustes de que tratam os incisos III e 
IV do § 1º.

Art. 3º O art. 92 da Lei nº 5.172, de 25 de outu-
bro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. O Tribunal de Contas da União comu-
nicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os 
prazos a seguir especificados, os coeficientes 
individuais de participação nos fundos previs-
tos no art. 159, inciso I, alíneas a, b e d, da 
Constituição que prevalecerão no exercício 
subsequente:
I – até o último dia útil do mês de março de 
cada exercício financeiro, para cada Estado e 
para o Distrito Federal;
II – até o último dia útil de cada exercício fi-
nanceiro, para cada Município.
§ 1º Far-se-á nova comunicação sempre que 
houver, transcorrido o prazo fixado no inciso I 
do caput, a criação de novo Estado a ser im-
plantado no exercício subsequente.
§ 2º Para os coeficientes que vigorarão no 
exercício de 2013, a comunicação referida no 

caput será feita até o último dia útil do exercí-
cio financeiro de 2012.” (NR)

Art. 4º O art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho 
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 102. Entidade competente do Poder Exe-
cutivo Federal fará publicar no Diário Oficial da 
União, para os fins previstos no inciso VI do 
art. 1º desta Lei, a relação das populações:
I – até 31 de dezembro de cada ano, no caso 
dos Estados e do Distrito Federal;
II – até 31 de agosto de cada ano, no caso 
dos Municípios.
Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação 
sempre que houver, transcorrido o prazo fi-
xado nas alíneas I e II do caput, a criação de 
novo Estado ou Município, a ser implantado 
no exercício subsequente.” (NR)

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2013.

Art. 6º Ficam revogados os arts. 86 a 89 e 93 a 
95 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código 
Tributário Nacional).

Justificação

A proposta ora encaminhada pelo Estado de Goi-
ás decorre das discussões realizadas no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 
sendo a que teve maior aceitação nas Regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste. Cabe esclarecer que os 
Estados localizados nas Regiões Sul e Sudeste não a 
rejeitaram, sinalizando, em decorrência de um acordo 
geral proposto sobre questões do ICMS, até com um 
possível apoio à sua tramitação no Congresso Nacional.

A proposta tem por base a que foi apresentada 
pelo Senador Walter Pinheiro, constante de seu divul-
gado relatório na Comissão de Assuntos Econômicos 
– CAE, na qual são feitas as seguintes modificações:

a) supressão, do final da nova redação proposta 
pelo Senador Walter Pinheiro para da alínea a do in-
ciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 1989, 
do texto “que incidirá uma única vez nos cálculos re-
queridos”, pelos seguintes motivos:

1. considera-se que somente por processo ite-
rativo é possível limitar a participação da população 
em 7% (sete por cento), o que exige processos de 
cálculos seguidos;

2. embora não sendo verdadeiro, uma vez que 
é possível estabelecer esse limite realizando o cálcu-
lo uma só vez, se o texto permanecer o limite pode 
ser mitigado com a interpretação de que para atingi-
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-lo precisa-se de processo iterativo; nessa hipótese 
o limite real passa a ser de 8,7% (oito inteiros e sete 
décimos por cento);

3. isso induz a uma situação pelo menos es-
tranha em relação a certa unidades administrativas, 
cuja participação percentual efetiva na população é 
ligeiramente superior a 7% (sete por cento) e passa 
a ser de 8,7% (oito inteiros e sete décimos por cen-
to), ou seja, ao invés de limitar, esse procedimento 
acaba por acrescentar participação proporcional no 
critério população;

b) exclusão da matéria constante do art. 3º do 
Substitutivo do Senador Walter Pinheiro, renumerando-
-se os dispositivos subsequentes, para dar caráter de-
finitivo à nova sistemática de cálculo do FPE, porque:

1. o sistema de equalização apresenta diversas 
modalidades e não está explícito no projeto 
qual deles será adotado;
2. o sistema de equalização é válido para paí-
ses mais homogêneos, porque parte do pres-
suposto de que todas as unidades federadas 
possuem estrutura similar de atendimento, mas 
recursos distintos para colocar a estrutura em 
funcionamento, assim a questão se resume a 
igualar os recursos (o número de leitos nos 
hospitais é equivalente; o índice de analfabe-
tismo é equivalente; não há a abissal diferença 
de renda per capita observada no Brasil; etc);
3. fazer com que a nova sistemática, sendo 
aprovada, tenha caráter definitivo, o que não 
impossibilita a sua revisão pelo Congresso 
Nacional a qualquer tempo, caso a sistemática 
proposta não atinja os seus objetivos;

c) inclusão da variação real do PIB nacional do 
ano anterior ao ano considerado para base de cálculo 
juntamente com o IPCA para corrigir os valores perce-
bidos no exercício de 2012, com a finalidade de:

1. reduzir o impacto da implantação do novo 
sistema nas finanças das unidades federadas 
que terão índices de participação inferiores 
aos atualmente observados;
2. alongar o período de transição para evitar 
perdas acentuadas para aquelas unidades 
federadas que terão maior redução em seus 
índices;

Neste contexto, sugerimos a utilização da varia-
ção real do PIB do ano anterior ao considerado para 
base de cálculo pelo fato de o índice do ano base não 
estar apurado pelo IBGE até a distribuição durante o 
primeiro mês do ano seguinte.

Em face do exposto, conto com o apoio dos meus 
Pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, . – Senadora Lúcia Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N° 62,  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos re-
cursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:

Art. 1° O cálculo, a entrega e o controle das li-
berações dos recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, de que tratam as 
alíneas a e b do inciso I do art. 159 da Constituição, far-
-se-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante 
o disposto nos incisos II e III do art. 161 da Constituição.

 Parágrafo único. Para fins do disposto neste ar-
tigo, integrarão a base de cálculo das transferências, 
além do montante dos impostos nele referidos, inclu-
sive os extintos por compensação ou dação, os res-
pectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados 
administrativa ou judicialmente, com a correspondente 
atualização monetária paga.

Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste;

II – 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1° Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal – FPE a 
serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são 
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante 
desta Lei Complementar.

§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem 
a partir de 1992, serão fixados em lei específica , com 
base na apuração do censo de 1990.

§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que 
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.

 Art. 3° Ficam mantidos os atuais critérios de dis-
tribuição dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios até que lei específica sobre eles disponha, 
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com base no resultado do Censo de 1991, realizado 
pela Fundação IBGE. (Redação dada pela LCP nº 71, 
de 03/09/92)
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Denominado Código Tributário Nacional
Vide texto compilado
Vigência
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

 Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emen-
da Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, 
o sistema tributário nacional e estabelece, com fun-
damento noartigo 5º, inciso XV, alínea b, da Consti-
tuição Federal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar.
....................................................................................

SEÇÃO IV 
Cálculo e Pagamento das Quotas  

Estaduais e Municipais

 Art. 92. Até o último dia útil de cada exercício, o 
Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do 
Brasil S.A. os coeficientes individuais de participação 

de cada Estado e do Distrito Federal, calculados na 
forma do disposto no artigo 88, e de cada Município, 
calculados na forma do disposto no artigo 91, que pre-
valecerão para todo o exercício subseqüente.

 Art. 93. Até o último dia útil de cada mês, o Ban-
co do Brasil S.A. creditará a cada Estado, ao Distrito 
Federal e a cada Município as quotas a eles devidas, 
em parcelas distintas para cada um dos impostos a que 
se refere o artigo 86, calculadas com base nos totais 
creditados ao Fundo correspondente, no mês anterior.

 § 1º Os créditos determinados por este artigo 
serão efetuados em contas especiais, abertas automa-
ticamente pelo Banco do Brasil S.A., em sua agência 
na Capital de cada Estado, no Distrito Federal e na 
sede de cada Município, ou, em sua falta na agência 
mais próxima.

 § 2º O cumprimento do disposto neste artigo será 
comunicado pelo Banco do Brasil S.A. ao Tribunal de 
Contas da União, discriminadamente, até o último dia 
útil do mês subseqüente.
....................................................................................

 (Às Comissões de Desenvolvimento Regional 
e turismo; e de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda o Aviso nº 1, de 2013-CN (nº 477/
MF/2012, na origem), encaminhando ao Congresso Na-
cional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano 
do Brasil – FSB, referente ao terceiro trimestre de 2012. 

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 5-02-2013
Até 10/02 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;
Até 25/02 prazo para apresentação de relatório;
até 04/03 prazo para apresentação de emen-
das ao relatório; e
até 11/03 prazo para apresentação, publica-
ção, distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 6 de fevereiro 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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu do Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática documento referente à Empresa de Radio-
difusão Ursa Maior Ltda, que tramita nesta Casa como 
Projeto de Decreto Legislativo n° 476, de 2012.

O documento será encaminhado a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática para ser juntado ao referido processado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Temos aqui como primeiro orador o nobre Senador 
Fernando Collor e, como não temos também ninguém 
se inscrevendo nem como Líder nem para comunica-
ção inadiável, vamos dar sequência à presente sessão.

Senador Collor, V. Exª está com a palavra, como 
orador inscrito, por dez minutos.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Jor-
ge Viana, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, Sena-
dor Jorge Viana, gostaria de, em meu nome pessoal, 
transmitir a V. Exª a minha alegria, como de resto de 
toda esta Casa, por vê-lo presidindo a primeira ses-
são desta Sessão Legislativa e por sua eleição como 
1º Vice-Presidente desta Casa. Tenho certeza de que 
o Senado da República, sob o seu comando, na au-
sência do Presidente, está muito bem entregue e V. 
Exª, com a experiência de vida que tem, com o espí-
rito público de que é detentor, saberá levar o nosso 
Senado da República, o nosso Poder Legislativo, ao 
engrandecimento que ele merece e à posição, dentre 
os Poderes da República, de realce que ele sempre 
teve e que merecerá, sem dúvida, retornar. Seja muito 

feliz nesta sua nova função, Senador Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente do Senado Federal!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos pro-
nunciamentos que fiz desta tribuna em 2012, dois te-
mas em especial foram predominantes e ao mesmo 
tempo preocupantes, pela gravidade dos fatos relata-
dos e pela previsão do cenário que se vislumbra nas 
relações e no desempenho de nossos entes públicos. 
Não há como deixar de vincular o processo de crise e 
conflitos por que passam nossos poderes e instituições 
com a conduta e a gestão de alguns de seus agentes, 
como é o caso do Sr. Roberto Gurgel, à frente do Mi-
nistério Público da União. Não bastasse, por meio de 
suas atitudes criminosas, o desmerecimento por ele 
imposto ao órgão que comanda, o Procurador-Geral 
vem agora querendo interferir diretamente na condu-
ção, no funcionamento e na autonomia dos Poderes 
constituídos.

As mais recentes iniciativas do Sr. Roberto Gur-
gel são a prova cabal de tudo que eu tenho exposto 
e denunciado acerca de seu modus operandi no Mi-
nistério Público e dos crimes de responsabilidade, de 
prevaricação e de improbidade administrativa por ele 
cometidos e que, somados à inércia por excesso de 
tempo ao ilícito administrativo e ao procedimento de 
controle do ato administrativo, tornaram-se objeto de 
7 representações por mim apresentadas em diversas 
instâncias de controle do Ministério Público e no pró-
prio Senado Federal. Até mesmo suas manobras re-
gimentais para se elidir e obter maioria nos foros que 
o julgarão no âmbito do Ministério Público revelam 
seu temor perante qualquer condenação pelos seus 
inúmeros crimes.

Igualmente, ao trabalhar no Congresso Nacional, 
Sr. Presidente, contra a PEC nº 37, o Procurador-Ge-
ral mostra sua incoerência e seu contrassenso. Se de 
um lado ele quer garantir o poder de investigação do 
Ministério Público, de outro ele se recusa a ser inves-
tigado pelo próprio Ministério Público e seus foros de 
controle. Afinal, o que pensa e vislumbra o Sr. Roberto 
Gurgel sobre o poder de investigar? Uma via de mão 
única numa só direção? É tudo muito estranho quando 
se fala em algo que o rodeia. Causa inquietude entre 
nós até mesmo a forma como vem sendo conduzida a 
questão da denúncia contra o ex-presidente Lula. Há 
algo preocupante nesse processo que ainda não se 
revelou completamente e para o qual devemos estar 
muito atentos, muito atentos ao que se poderá ser ur-
dido nessa esguelha manobra do Procurador-Geral. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na prática, 
o que se constata é que os seus novos e mais recentes 
atos podem ser traduzidos como o seu assentimento 
a cada um dos meus pronunciamentos nesta Casa. 
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Refiro-me às duas últimas tentativas frustradas de in-
terferência do Procurador-Geral nas mais altas cúpulas 
dos Poderes Judiciário e Legislativo. 

Primeiro, valendo-se do recesso do Supremo 
Tribunal Federal, na presunção de que o Presidente 
da Corte, na condição de Ministro de plantão, fosse 
atendê-lo, ele solicitou a prisão imediata de uma série 
de réus de ações penais em curso naquele Tribunal, 
cujos acórdãos sequer foram publicados. Com isso, o 
Sr, Roberto Gurgel feriu e desprezou as regras mais 
elementares do Direito, que impedem, em casos como 
esses, a prisão de qualquer pessoa, antes do trânsito 
em julgado da sentença condenatória. Alegar a ne-
cessidade de estabelecer previamente a, abro aspas, 
“definitividade”, fecho aspas, – esse é um termo cunha-
do pelo Procurador-Geral – das condenações, antes 
da interposição de recursos garantida aos réus pela 
própria Constituição, é desprezar as leis do País e a 
inteligência alheia. Mais ainda quando se trata de pe-
dido feito aos Ministros da Corte Máxima do Judiciário. 

E o pior, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é o Procurador-Geral utilizar o argumento de evitar o 
tempo “excessivamente longo” – também termo utili-
zado por ele, palavras dele –, até a conclusão da ação 
penal, ou seja, antes da conclusão do devido processo 
legal, como se o trâmite judicial fosse regulado pela 
sua ampulheta. Logo ele que, invariavelmente, excede 
todos os prazos e retarda os processos e investiga-
ções sob sua guarda, vem, agora, ele falar em tempo 
excessivamente longo. Na verdade, trata-se de pura 
retórica, de um jogo de palavras que não se coaduna 
com os princípios republicanos. Tanto é que o próprio 
relator da principal ação penal e hoje Presidente do 
Supremo Tribunal Federal negou prontamente o seu 
pedido, como não poderia ser diferente. 

E agora aparece ainda mais uma irregularidade 
na administração da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. Desta feita, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores 
– pasmem – desta feita, num pregão eletrônico para 
aquisição de 1.200 tablets, num valor global de quase 
R$3 milhões. Além de ter sido um processo licitatório 
escancaradamente dirigido a um dos concorrentes – a 
ponto de nominar a empresa vencedora no edital do 
certame, o pregão ocorreu no dia 31 de dezembro – 
esse pregão eletrônico ocorreu no dia 31 de dezem-
bro! – às 4 horas da tarde, rigorosamente ao apagar 
das luzes do órgão. 

Imaginem, Sr. Presidente, o que Ministério Pú-
blico não faria se o fato tivesse ocorrido no âmbito do 
Poder Legislativo, do Poder Executivo ou mesmo em 
uma prefeitura do nosso País? Imaginem!

Contudo, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
mais grave ainda foi a flagrante, a indisfarçável e vil 

tentativa do Procurador-Geral de interferir no proces-
so eleitoral interno do Senado Federal, ao apresentar 
denúncia ao Supremo Tribunal contra um Senador da 
República uma semana antes do pleito da nova direção 
desta Casa. E pior: depois de quase dois anos com o 
processo estrategicamente estagnado em sua poltro-
na. O fato, por si só, é autoexplicativo e dispensaria 
qualquer comentário, interpretação ou análise. Entre-
tanto, as declarações do Sr. Roberto Gurgel, ao tentar 
explicar o inexplicável, revelam e reforçam ainda mais 
tudo que venho denunciando a respeito de sua preva-
ricadora conduta funcional, a começar pelo costumeiro 
vazamento à imprensa de informações sob segredo 
de justiça, como ocorrido também no presente caso.

Dois argumentos utilizados pelo Procurador-Ge-
ral para se justificar dão a dimensão de sua habitual 
desfaçatez. Um refere-se à sua falta de tempo para 
examinar o processo por ter se dedicado inteiramente 
nos últimos anos à ação penal em curso no Supremo 
Tribunal Federal. Esquece-se o Sr. Roberto Gurgel que, 
além dele, a Procuradoria-Geral da República possui 
outros 60 subprocuradores-gerais...

(Interrupção do som.)

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Obrigado, Sr. Presidente. 

A Procuradoria-Geral da República possui outros 
60 subprocuradores-gerais que poderiam perfeitamente 
ter dado andamento ao processo. Obviamente, como 
se trata de autoridade com prerrogativa de foro, ele 
preferiu avocar o caso para usá-lo como instrumen-
to – como sempre ele faz quando há processos com 
pessoas com prerrogativa de foro – para usá-lo como 
instrumento de barganha e de chantagem.

Esse é o seu estilo de condução, esse é o seu 
comportamento rotineiro, o qual venho denunciando 
há exatos nove meses.

O outro argumento que o Procurador-Geral utilizou 
para tentar explicar sua intempestiva atitude – tão ou 
mais pífio quanto o anterior – foi o de que o Ministério 
Público “não pode ficar de mãos atadas, subordina-
do a só oferecer denúncia quando seja politicamente 
conveniente.” 

Ora, Sr. Presidente, conveniente a quem? O que 
ele fez foi exatamente se valer de uma conveniência 
política, o que, aliás, é incompatível com a natureza 
do próprio órgão que chefia. 

Afinal depois de quase dois anos sem nenhuma 
providência – o que contraria frontalmente a lei – resol-
veu denunciar, uma semana antes da eleição, para o 
comando de um poder da República, uma autoridade 
ligada a esse processo de escolha. 
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A diferença, então, está apenas a quem convi-
nha o fato. 

Portanto, concluindo, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não bastasse o Sr. Roberto Gurgel vir, há 
algum tempo, promovendo uma interferência indébita 
no Poder Legislativo tanto com ações subterrâneas para 
impedir a recondução de um integrante do Conselho 
Nacional do Ministério Público, como nas chantagens 
a um ex-Senador da República, o Procurador-Geral da 
República vem agora nitidamente, com iniciativas como 
esta que abordei, querendo jogar o Poder Judiciário 
contra o Poder Legislativo em uma clara demonstração 
de irresponsabilidade institucional e de desvio funcio-
nal, ainda mais para um agente público que comanda 
um órgão, e não um poder da União. Ele acha que está 
comandando um poder da União. Tem sempre que 
se avisar a ele que ele comanda um órgão da União. 

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
repito: o Senado Federal não pode, não deve e não 
vai se mostrar ...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– ... nem aos demais poderes. Pelo contrário, chega-
mos a um momento de afirmação, de demonstração e 
exercício de nossa independência constitucional, res-
paldado, sobretudo, pela legitimidade do voto popular. 
E isso foi confirmado com a eleição do Senador Renan 
Calheiros para a Presidência desta Casa. Foi uma ca-
bal demonstração de que o Senado não ser curva aos 
meios, muito menos ao Procurador-Geral, um ímprobo, 
prevaricador, chantagista e contumaz praticante de 
ilícitos administrativos e crimes de responsabilidade. 

Portanto, Sr. Presidente, quero comunicar a esta 
Casa que estarei dando ingresso em mais uma repre-
sentação contra o Sr. Procurador-Geral. Essa será a 
terceira e espero que a Mesa desta Casa possa dar 
andamento a essas representações que dei entrada, já 
no Senado da República. E a terceira representação a 
que darei entrada durante esta semana será contra esta 
incrível, esta absolutamente reprovável licitação que o 
Sr. Procurador-Geral promoveu no âmbito do Ministério 
Público Federal de R$ 3 milhões. Feita essa licitação...

(Interrupção do som.)

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) – 
... às 4 horas da tarde. E eu volto a indagar: imaginem 
V. Exªs se isso tivesse acontecido em relação a um 
dos Poderes da República ou em relação a uma das 
prefeituras ou governos estaduais, o que não estaria 
fazendo o Sr. Roberto Gurgel?

Por isso, fico muito satisfeito e feliz por saber que 
agora o Senado da República vai levar adiante essas 
representações aqui apresentadas e que vão fazer com 
que o Sr. Roberto Gurgel, que até agora não ofereceu 
uma resposta às denúncias que aqui venho formulan-
do de forma constante e de forma consistente, tenha 
oportunidade de apresentar a sua defesa e as suas 
explicações aos inúmeros atos ilícitos administrativos, 
crimes de responsabilidade e de prevaricação por ele 
praticados ao longo de sua gestão...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, caro Senador Fernando Collor.

Eu queria agradecer as palavras generosas de 
V. Exª no início de seu pronunciamento. Quero dizer 
a V. Exª que as representações que V. Exª fará serão 
encaminhadas na forma regimental na Casa.

Sigo com a lista de oradores inscritos, chamando 
para ocupar a tribuna o nobre Senador Ruben Figuei-
ró. Logo em seguida, está inscrito o Senador Roberto 
Requião.

O Senador Ruben Figueiró nos honra estar no 
plenário. É um parlamentar que foi contemporâneo do 
meu pai e que agora assume aqui a cadeira de Se-
nador da República. Certamente, usa a tribuna pela 
primeira vez.

Seja bem-vindo, Senador. V. Exª tem, conforme 
prazo estabelecido no Regimento, 10 minutos para o 
seu pronunciamento.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Meus respeitos a V. Exª, Sr. Presidente, minhas 
saudações às Srªs e aos Srs. Senadores, aos servido-
res desta Casa, aos senhores e senhoras jornalistas, 
aos ouvintes da Rádio Senado, aos telespectadores 
da TV Senado.

Sr. Presidente, o destino move nossas vidas com 
as mãos invisíveis.

Estou aqui para cumprir a missão que não al-
mejei, não busquei, a que não aspirei. Fui toldado por 
circunstâncias alheiras à minha vontade. Ocupo, neste 
momento, o cargo de Senador de Mato Grosso do Sul 
devido ao momentâneo afastamento do nosso Sena-
dor Antonio Russo, que, em pouco tempo nesta Casa, 
conquistou o coração de todos com sua simpatia, seu 
espírito conciliador, sua alegria de viver. Espero, assim, 
corresponder às suas expectativas e aos anseios do 
povo de Mato Grosso do Sul, neste quadrante inusi-
tado de minha vida e da Nação. 

A política sempre esteve em minha alma. Na 
verdade, lá pelos idos do ano de 1984, comecei a me 
preparar para ser candidato ao Senado, depois de ter 
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exercido três mandatos de deputado federal. Considerei 
naquela época que, logrado êxito naquela empreitada, 
coroaria um projeto político que desde muito jovem vi-
nha acalentando. Mas as circunstâncias da vida – outra 
vez o destino exercia sua força inarredável – me leva-
ram para outro caminho, colocando nas mãos outros 
desafios. Fui indicado para conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o que me 
levou a ficar 23 anos afastado da vida parlamentar.

A vida me ensinou que toda luta tem implícita 
nos seus mecanismos internos os desafios inerentes 
das vontades misteriosas. Por isso, ocupar esta tribu-
na neste momento da vida brasileira parece um sonho 
que se concretiza pela vontade de Deus.

Lembro-me: jovem, estudante universitário na 
“Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro”, no decorrer 
da década de 50, engolfado de entusiasmo cívico que 
embalava a mocidade acadêmica, lá estava eu frequen-
tando, assiduamente, as sessões do Senado Federal, 
à época no Palácio Monroe.

Recordo-me de que vivíamos uma intensa movi-
mentação política que ressoava nos embates aguer-
ridos entre senadores situacionistas e oposicionistas. 

Atento às quizilas ardorosas dos oradores, pelo 
brilhantismo retórico e equilíbrio argumentativo de 
grandes tribunos, ali pude beber direto na fonte dos 
pensamentos de que me vali para as lutas partidárias 
que fui travando pela vida adiante.

Fui deputado estadual, deputado federal, exerci 
cargos no Executivo e tive a suprema honra de parti-
cipar ativamente no processo de construção da nos-
sa Constituição Cidadã de 1988. Foram 20 anos de 
participação parlamentar por força de cinco eleições 
seguidas, com que o povo de minha terra me agra-
ciou com seus votos, reiterando a aprovação de meu 
trabalho em prol do desenvolvimento de meu Estado 
e de meu País.

Mas reitero que, depois de todos esses anos, 
nunca fui tocado pela vaidade, pela ambição, pela 
soberba – jamais me inebriando com o canto da se-
reia do desejo do poder pelo poder. Estou aqui, Srªs 
e Srs. Senadores, pelas circunstâncias que a vida e 
a lei impõem.

Estou plenamente cônscio de minhas responsa-
bilidades. Exercerei este mandato na sua plenitude, 
dando continuidade aos projetos do Senador Russo e 
colocando novas propostas em andamento.

Não fugirei aos desafios que a realidade impõe. 
Tomarei decisões ouvindo as grandes lideranças de 
meu Partido, o PSDB, mas saberei ter clareza para 
conduzir meus trabalhos parlamentares com inde-
pendência e senso crítico. Sou contra fazer oposição 

pela oposição. Mas também não me curvo àquilo que 
considero errado e que fere os interesses nacionais.

Srªs e Srs. Senadores, quero destacar que, como 
componente da bancada de meu Estado, onde se des-
tacam meus eminentes coestaduanos, os Senadores 
Delcídio do Amaral e Waldemir Moka – este um com-
panheiro de antigas peleias e de saudosas lutas de 
que juntos participamos –, vou dedicar minhas forças 
para realizarmos trabalhos conjuntos na defesa dos 
interesses maiores de nossa terra natal.

Como integrante desta Casa, representante au-
têntica da Federação brasileira, minha luta estará as-
sociada à de V. Exªs para que a nossa missão seja 
realmente a concretização dos anseios que todos aca-
lentamos, para que não haja diferenças, preferências, 
distinção entre as cinco regiões territoriais do País e 
que o desenvolvimento social, econômico e político 
seja o apanágio de nosso orgulho nacional.

Permita-me ainda, Sr. Presidente, que renda as 
minhas homenagens aos meus antecessores na posse 
da cadeira que ora passo a ocupar.

À minha dileta amiga Senadora Marisa Serrano, 
uma das figuras mais proeminentes do quadro polí-
tico e da inteligência de Mato Grosso do Sul. Marisa 
teve o seu prestígio realçado pela proficiente atuação 
quando nesta Casa, conquistando assim, pelos seus 
méritos e simpatia pessoal, admiração de todo o País 
devido às suas posições firmes e determinadas em 
favor da educação da nossa mocidade, bem como da 
ética e da política.

O Senador Antonio Russo, de breve passagem 
por esta Casa e a quem, sinceramente, desejo que, 
após vencer as vicissitudes por que ora atravessa, pos-
sa voltar ao convívio de V. Exªs. Reitero que seguirei 
o exemplo do seu espírito público, mantendo o mes-
mo estilo de ponderação e afabilidade reconhecidos.

Não poderia, Sr. Presidente, no curso deste pro-
nunciamento, omitir o sentimento de respeito que sinto 
por cinco verdadeiros vultos da vida pública de Mato 
Grosso do Sul, que aqui deixaram, em bronze, suas 
marcas de civismo e brasilidade, de forma irreprochá-
vel e que, por certo, muitos de V. Exªs deles também 
guardam boas lembranças. Quero deixar registradas, 
nos Anais da Casa, minhas especiais homenagens 
póstumas aos Senadores Rachid Saldanha Derzi, An-
tônio Mendes Canale, Lúdio Coelho, Ramez Tebet e 
José Fragelli, esses dois últimos presidindo o Senado 
de forma marcante, em momentos cruciais de nossa 
história. Procurarei seguir seus passos políticos e hon-
rar suas memórias.

(Soa a campainha.)
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Feriria minha consciência, não só como amigo e so-
bretudo por neles reconhecer os mais valiosos serviços 
que prestaram e ainda prestam à comunidade de minha 
terra, também reconhecidos pela atuante atividade par-
lamentar como Senadores da representação de Mato 
Grosso do Sul, os méritos dos Srs. Wilson Barbosa 
Martins, Marcelo Miranda Soares, Levy Dias, Antonio 
João Hugo Rodrigues, Juvêncio César da Fonseca e 
Valter Pereira, cujas luzes hão de inspirar-me nesta 
caminhada que ora inicio.

Sr. Presidente, pediria mais alguns instantes para 
concluir o meu pronunciamento.

Sr. Presidente, muito prezaria levantar, nesta tribu-
na, alguns temas de interesse de meu Estado, clamor 
de sua população ordeira, da Região Centro-Oeste e 
mesmo de alcance nacional, que não poderei olvidar, 
como um de seus representantes: o significado do 
Código Florestal como foi aprovado pelo Congresso, 
para o meio rural do País; a questão indígena sob a 
visão de um sul-mato-grossense, atavicamente ligado 
à terra e que não nega as origens na nação Terena de 
seus ancestrais; a deficiente malha rodoviária federal 
no meu Estado, um gargalo que impede o desenvol-
vimento sustentável de suas diferentes regiões; o gás 
boliviano, cujo gasoduto fere mais de 600km de terras 
de meu Estado e nele não tem aproveitamento racio-
nal, aproveitamento... 

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– ...com uma usina separadora de seus mais de 80 
subprodutos, como o GLP, de intenso uso pela popu-
lação; a diversificação do maciço florestal na região do 
bolsão do meu Estado como a política de implantação 
de novas culturas que disputem com o eucalipto, hoje 
absoluto; a atenção especial à Embrapa Pantanal pela 
sua importante missão de pesquisa para o desenvol-
vimento da pecuária e da preservação de seu valioso 
patrimônio ambiental; a necessidade de implantação 
do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, esta-
tuído por dispositivo constitucional; a condenação das 
distorções contidas por emenda à Constituição relativas 
à tributação na fonte, sobretudo aos aposentados e a 
quebra do princípio de que salário não é renda; a con-
denação da situação marginal de Mato Grosso do Sul 
na repartição do Fundo de Participação dos Estados.

Sou parlamentarista, pelo voto distrital, pela re-
forma política, que tenha como norma partidos... 

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– (Fora do microfone: ...com ampla sustentação par-

lamentar, financiamento público de campanha e que) 
...o horário gratuito nos meios de comunicação, pelos 
partidos políticos, tenha outro sentido com base nos 
recursos federais a eles concedidos por lei.

Sei, Sr. Presidente, que esta cópia de temas ultra-
passarão o tempo de minha presença regimental nesta 
Casa, porém, como afirmei atrás, eu gostaria que elas 
fossem lançadas neste terreno fértil que é o Senado e 
que, tais como sementes sadias, aqui florecê-las com 
a força da inteligência de V. Exªs e se tornarem árvores 
frondosas e perenes como o carvalho.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, por con-
ceder-me estes minutos adicionais e minhas home-
nagens a V. Exª pela posse em tão importante cargo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, caro colega Senador Ruben 
Figueiró. Eu queria cumprimentar V. Exª pelo pronun-
ciamento. Quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a 
V. Exª, na hora em que chega a esta Casa. V. Exa foi 
contemporâneo do meu pai e teve aqui, na semana 
passada, um encontro histórico de bons amigos. Seja 
bem-vindo. Eu sei que V. Exª vai, com seu trabalho e 
sua dedicação, representar bem o Estado do Mato 
Grosso do Sul.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Digo a V. Exª que estou com muita saudade do seu 
pai. (Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Bem, seguindo a lista de oradores, convido, para fazer 
uso da palavra, o Senador Roberto Requião. (Pausa.) 

S. Exª não se encontra presente. 
A próxima oradora é a Senadora Vanessa Gra-

zziotin, querida colega que tão bem representa o Esta-
do do Amazonas; em seguida, a nobre Senadora Ana 
Amélia, que já está presente no plenário.

Com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana. 

Eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, 
cumprimentar, através de V. Exª, que dirige a sessão 
neste momento, todos os integrantes eleitos da Mesa 
Diretora. 

Creio que, diferente do que muitos apregoam, 
teremos um ano importante para o Brasil, cuja partici-
pação do Poder Legislativo, Senador Jorge Viana, sem 
dúvida nenhuma, será fundamental para que possamos 
atingir os avanços preconizados não só pela Presiden-
ta Dilma, mas esperados, com muita esperança, por 
todo o povo brasileiro. 

Senador Jorge Viana, parece até que essa vaga 
de 1º Vice-Presidente do Senado Federal é uma cadeira 
reservada ao Estado do Acre. Tivemos aqui o Senador 
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Tião Viana, como Vice-Presidente da Casa. Eu, à época, 
era Deputada Federal, S. Exª, Governador do Estado 
do Acre, e recentemente o Senador Anibal Diniz, que 
aqui está, que também, com muita competência, com 
muito cuidado e com espírito de profundo respeito de-
mocrático, ocupou a cadeira da 1ª Vice- Presidência. 

Eu não tenho dúvida, Senador Jorge Viana, de 
que V. Exª, ao lado do Presidente Renan Calheiros, 
ao lado dos demais membros efetivos e suplentes da 
Mesa Diretora, fará um excelente mandato, que honrará 
esta Casa e, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro.

Então, desejo toda a sorte. Que V. Exª tenha uma 
profícua estada diante de uma responsabilidade tão 
grande que passa a ocupar. Competência e experiência 
todos os membros têm. E vontade e desejo político é 
exatamente o que têm todos os parlamentares. Senado-
ras e Senadores do Brasil têm também, Sr. Presidente.

Antes de fazer o meu discurso, eu gostaria tam-
bém de cumprimentar o Senador Figueiró, que me an-
tecedeu nesta tribuna. Ele foi contemporâneo de seu 
pai, Senador Jorge, mas é uma pessoa extremamente 
jovem. Já tive a possibilidade de conversar longamente 
com o Senador Figueiró, uma pessoa de ideias muito 
avançadas, por toda a sua experiência como cidadão 
e pela experiência de militância política também.

Senador Figueiró, que o senhor transmita ao Se-
nador Russo nossos votos para que tenha a sua saúde 
recuperada. Assim como V. Exª, o Senador Russo e a 
Senadora Marisa Serrano são Senadores muito que-
ridos por esta Casa e, sem dúvida nenhuma, muito 
queridos pelo Brasil. Sabemos que o Senador Russo 
passa por um momento delicado de sua vida, de sua 
saúde, mas, sem dúvida nenhuma, com a ajuda de 
Deus, com todo o esforço, com a ajuda dos médicos 
competentes, ele ultrapassará este momento. E que 
V. Exª tenha um excelente mandato ao lado de todos 
nós. Cumprimento-o, portanto, Senador.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Mui-
to obrigado a V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Obrigada.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
no início deste ano, completaram-se 10 anos desde 
que um conjunto de forças políticas liderado pelo ex-
-Presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto. Não 
há dúvida. De lá para cá, o Brasil tem mudado ra-
dicalmente, principalmente porque o novo Governo 
fundamentou sua política no Estado como indutor do 
desenvolvimento econômico e priorizou as políticas 
sociais. No campo externo, o País direcionou suas 
ações para uma parceria maior, uma parceria mais 
sólida com os países latino-americanos, caribenhos, 
com países do continente africano, com a Rússia, a 

Índia, a China e a União Europeia. Ou seja, a política 
externa foi marcada pela diversificação nas relações 
entre o nosso País e as demais nações, o que tem sido 
muito importante inclusive no enfrentamento da crise 
econômica internacional.

Um quadro, Sr. Presidente, totalmente adverso 
dos governos anteriores, quando se trabalhou pelo 
desmonte do Estado, através da tentativa e da aplica-
ção, até certo ponto, da política do Estado mínimo. O 
panorama daquela época era de prolongada recessão, 
desigualdade e exclusão social. Na política externa, o 
principal parceiro do Brasil eram os Estados Unidos, 
e era o FMI quem ditava as bases da política econô-
mica brasileira.

Os resultados dos dez anos do Governo Lula e 
Dilma são evidentes. Entre 2003 e 2009, 28 milhões de 
pessoas saíram da situação de miséria. Entre 2003 e 
2011, à classe média foram incorporados aproximada-
mente 40 milhões de brasileiros. Os Programas Bolsa 
Família, Brasil Carinhoso, entre outros, têm contribuído 
decididamente para a queda dos níveis e índices de 
miséria em nosso País.

Eu aqui quero citar um artigo recentíssimo do 
jornalista José Carlos Ruy que foi publicado no Portal 
Vermelho. O Portal Vermelho expressa muito a opinião 
do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 
De acordo com o jornalista José Carlos Ruy e basea-
do em estatísticas oficiais, os Governos de Lula e de 
Dilma criaram 17 vezes mais empregos do que os oito 
anos do governo tucano do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso.

Ou seja, desde 2003, foram criados mais de 16,2 
milhões de empregos formais no Brasil, com carteira 
de trabalho assinada. Isso dá uma média mensal de 
mais de 135 mil empregos. Ou seja, mais de 4,5 mil 
empregos novos, formais, criados por dia, nos dez anos 
do Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.

Nos oito anos do governo tucano, entre 1994 e 
2002, o saldo de empregos foi de apenas 780 mil em-
pregos formais. Ou seja, uma média mensal de irrisó-
rios 8 mil empregos contra os atuais – repito – mais 
de 135 mil empregos.

Porém, apesar desses nítidos avanços, eu aqui 
quero rapidamente citar que, no mercado de trabalho, 
as mulheres foram as que mais avançaram e continu-
am avançando. Entretanto, Senadora Ana Amélia e 
Senadora Ana Rita, voltarei à tribuna somente para 
falar disto: da presença da mulher no mercado de tra-
balho do Brasil. São mulheres que a cada dia têm se 
mostrado muito capazes, mas que ainda encontram 
muitas dificuldades de alcançar, conquistar e ocupar 
postos-chave. Mas temos avançado, e isso é muito 
importante para todas nós, mulheres brasileiras, prin-
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cipalmente nós, parlamentares, que lutamos muito por 
uma sociedade onde homens e mulheres sejam trata-
dos de forma igual, sem qualquer tipo de manifestação 
de discriminação.

Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
apesar dos índices claros de avanços alcançados no 
País, os efeitos da grande crise capitalista no mundo 
continuam nos impondo desafios.

Diante do fraco crescimento do PIB no ano pas-
sado, em torno de 1% a 1,2%, é de fundamental impor-
tância que, neste ano de 2013, o PIB alcance um cres-
cimento significativo. Eu acredito que muitas medidas, 
e medidas importantes, imprescindíveis, que deveriam 
ser tomadas pelo Governo, estão efetivamente sendo 
tomadas para que a gente possa este ano crescer em 
uma sequência de forma sustentável, segura, em um 
ritmo muito mais acelerado do que os atuais 1%.

Entendemos nós, do Partido Comunista do Brasil, 
que deveríamos no mínimo, neste ano de 2013, alcan-
çar um índice superior a 4% do PIB, Sr. Presidente.

Para contribuir nesse processo, repito, temos de-
batido muito internamente a questão econômica bra-
sileira e temos analisado a necessidade que o Brasil 
tem de aumentar os investimentos do País, de forma 
que alcance, no mínimo, 25% do Produto Interno Bruto. 
Esse é o mínimo – 25% do PIB – que o Brasil precisa 
investir para alcançar os empregos e seguir avançan-
do no seu crescimento econômico e, principalmente, 
crescimento e desenvolvimento social com a inclusão 
que queremos de todos os brasileiros e de todas as 
brasileiras.

Além disso, entendemos necessário também mo-
dernizar e aumentar a produtividade do parque indus-
trial brasileiro, com mais aportes em ciência, tecnologia 
e inovação. Também como fundamental entendemos 
a necessidade de acelerar os investimentos no PAC 
– Programa de Aceleração do Crescimento, elevando 
sua eficiência e acelerando sua execução nas obras...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ... sobretudo nas áreas onde há lentidão, como 
o saneamento, transporte e urbanismo.

No campo econômico, é preciso dar seguimento 
ao correto ciclo de redução das taxas de juros. Abro 
um parêntese para falar da coragem da Presidenta 
Dilma de baixar significativamente os juros oficiais do 
Brasil, que têm servido, nesses últimos anos, apenas 
para transferir recursos públicos, capitais do povo bra-
sileiro para poucas empresas ou poucos empresários 

nacionais ou internacionais. Então, é necessário que 
se siga mudando a política macroeconômica e, prin-
cipalmente, reduzindo essas taxas de juros.

Eu quero dizer que, com muito orgulho, eu que 
sou parlamentar e estou no meu 14º ano de parlamen-
to, 12 anos como Deputada e este ano iniciando o 3º 
ano de mandato de Senadora da República...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Senador Jorge Viana, neste um minuto concluin-
do, quero dizer que pude vivenciar como parlamentar, 
Deputada Federal, o último ano de mandato do Pre-
sidente Fernando Henrique e todos os mandatos do 
Presidente Lula e da Presidenta Dilma. E a diferença, 
de fato, é sentida não só pela aprovação que ambos 
têm da população brasileira, não só pelos dados esta-
tísticos, mas pela mudança que a sociedade brasileira 
vem adotando. E eu, de uma forma muito humilde, en-
tretanto muito compromissada com o meu povo, com 
o meu País e com o meu Estado, tenho procurado dar 
toda essa contribuição, Sr. Presidente.

E quero dizer que voltarei em breve aqui, visto 
que não dá para concluir o meu pronunciamento, Sr. 
Presidente. Não peço para considerá-lo como lido, 
mas voltarei em breve a esta tribuna para fazer um 
balanço dos meus trabalhos ano passado, aqui no 
Senado Federal.

Despeço-me, cumprimentando mais uma vez S. 
Exª, Senador Jorge Viana.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa, pelo 
pronunciamento, agradeço as generosas palavras de 
V. Exª sobre a minha nova função aqui na Casa, de 
ser 1º Vice-Presidente do Senado.

Eu queria agora convidar para fazer uso da pa-
lavra a Senadora Ana Amélia, que está presente no 
plenário, pelo tempo regimental de 10 minutos. 

Antes mesmo de a Senadora subir aqui à tribuna, 
que está a caminho, queria também dizer que tive o 
privilégio no recesso de recebê-la no nosso Estado do 
Acre, ela que fez uma viagem de estudos e ao mesmo 
tempo aproveitando o período de recesso, a viagem 
pela estrada que chamamos no Acre de “estrada do 
Pacífico”, e pôde ver e vivenciar uma integração que o 
nosso País conseguiu – começando no governo do ex-
-presidente Fernando Henrique e concluída no governo 
do ex-presidente Lula – com uma parceria com o go-
verno peruano, de fazer essa conexão, hoje é possível 
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sair de Brasília, passar pelo Estado do Acre, subir os 
Andes por uma rodovia e entrar – Bolívia, Peru, Chile, 
Argentina – e voltar até chegar ao seu Rio Grande. 

V. Exª nos deu a honra e o privilégio da visita. E 
eu queria mais uma vez aqui dizer que foi uma honra 
muito grande tê-la recebido no nosso Estado do Acre. 

Com a palavra V. Exª.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senador Jorge Viana. Cumprimento-o pela 
eleição, pela postura e também tenho que agradecer 
publicamente o apoio logístico para nos indicar o me-
lhor caminho e os melhores procedimentos nesse de-
safio que é voltar-se de frente para os países amigos 
no continente sul-americano.

Eu gostaria muito de, hoje, falar sobre isso, falar 
sobre a importância que temos no debate e na regu-
lamentação do projeto do Deputado Marco Maia, que 
cria os free shops. V. Exa, lá do Acre, Estado que faz 
fronteira com dois países, Peru e Bolívia... Eu tive a 
oportunidade de conhecer Cobija, e o país, como o 
Rio Grande do Sul, também adotou o sistema de free 
shops e desenvolveu a região.

Eu gostaria muito mais de estar falando sobre 
essas questões do que falar sobre o que eu vou falar 
agora, Senador Jorge Viana. Vou falar sobre a tragédia 
e o incêndio da boate Kiss, em Santa Maria, no meu 
Estado, Rio Grande do Sul, que acabou, Senador Jorge 
Viana, Sras e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de modo 
trágico com a vida de 237 jovens, deixando mais de 
uma centena de feridos na madrugada do último 27 de 
janeiro deste recém-iniciado 2013. Esse tema precisa 
receber nos próximos meses atenção prioritária desta 
Casa e também da Câmara Federal.

Apresentamos hoje – Senador Pedro Simon, do 
PMDB, Senador Paulo Paim, do PT, e eu, do Partido 
Progressista –, à Mesa Diretora do Senado, requeri-
mento conjunto para criação de comissão especial 
que tratará desse gravíssimo problema nos próximos 
2 meses. Queremos avaliar, Sras e Srs. Senadores, as 
alternativas legais disponíveis que permitam ampliar 
a prevenção e a segurança dos estabelecimentos em 
todo o País, sem perder de vista a necessidade de 
uma fiscalização permanente, e também mais rigorosa.

Ficou evidente, na tragédia de Santa Maria, que 
é inesquecível, pelo seu tamanho e pela sua dor e 
tristeza, a completa falta de clareza e aplicabilidade 
da legislação sobre a prevenção, a evacuação das 
pessoas, o socorro e o combate a incêndios em nos-

so País. A negligência, a imprudência e o completo 
desrespeito às leis também potencializaram os efeitos 
daquela terrível tragédia.

Para serem eficazes, essas normas devem ser 
simples e objetivas, a fim de facilitar não só a sua apli-
cação como também a fiscalização por parte do Poder 
Público e do próprio cidadão usuário desses serviços. 

Cabe, portanto, ao Congresso Nacional, a Casa 
de Leis, racionalizar esse arcabouço legal e propor, de 
forma objetiva, uma lei que garanta de fato a seguran-
ça do cidadão e a correta identificação de responsa-
bilidades em caso de não cumprimento das normas, 
mas isso em caráter nacional, não apenas em caráter 
municipal e estadual, regras para todo o País. 

Um preço caro demais foi pago para que a fisca-
lização nas casas noturnas tenha sido mais rigorosa 
no território nacional desde a madrugada do dia 27 de 
janeiro. A morte trágica de mais de duas centenas de 
jovens mostrou a gravidade da imprudência. A fiscali-
zação interditou, em apenas uma semana, 423 casas 
noturnas em todo o território nacional. Motivos não 
faltam: documentos incompletos ou não cumprimento 
de exigências do plano de segurança contra incêndio 
e pânico. 

Entendemos que as regras não devem se aplicar 
somente às casas noturnas, mas a todos os estabele-
cimentos onde haja aglomeração de pessoas, sejam 
comerciais, esportivas ou de entretenimento. Esses lo-
cais também podem ser potenciais focos de tragédias 
tão catastróficas quanto a que ocorreu em Santa Maria. 

Por isso, o Senado Federal precisa promover esta 
revisão legal, oferecendo uma legislação que seja cla-
ra, coerente e que tenha uniformidade como forma de 
evitar novas e lamentáveis tragédias, como a de Santa 
Maria, que marcam a memória de todo brasileiro e en-
lutaram especialmente o povo do meu Estado.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senadora Ana Amélia...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A meu 
ver este grupo de trabalho especial que propomos no 
requerimento encaminhado hoje à Mesa Diretora do 
Senado não poderá se transformar em apenas mais 
uma entre as comissões já existentes no Parlamento. 
Precisamos definir prazos – nesse caso, 60 dias – e, 
com a ajuda das assessorias jurídicas das duas Casas, 
Câmara e Senado, apresentar resultados concretos 
para apreciação do Plenário neste semestre ainda. 
Essa não é a primeira comissão temporária da Casa 
e nem será a última, mas neste caso precisamos es-
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tabelecer tempo para que a iniciativa não se perca nos 
escaninhos da burocracia.

Eu concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Ana Amélia, eu falarei depois de V. Exª, mas quero só 
cumprimentá-la pela iniciativa. V. Exª dialogou com os 
outros dois Senadores, V. Exª fez contato inclusive com 
a FAB naquele momento, nos recrutou, onde estáva-
mos, para irmos juntos, numa missão – ali a palavra é 
solidariedade –, fomos os três Senadores dar o apoio 
às famílias, estivemos conversando com o Prefeito, 
estava lá o Governador, e V. Exª, dialogando depois 
também, construímos juntos a proposta da comissão. 
Não vou avançar no tempo, só quero cumprimentar V. 
Exª pela forma tão, ao mesmo tempo, eu diria, quase 
que chorando, mas tranquila, dialogamos, estivemos lá 
naquele momento tão triste porque não são palavras, 
palavra nenhuma aqui vai mostrar toda nossa solida-
riedade ao que aconteceu lá em Santa Maria. Enfim, 
parabéns a V. Exª. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Senador Paulo Paim, nós representamos lá o Se-
nado. Não seria conveniente, em todos os aspectos, 
que um ou outro, isoladamente, estivesse lá, mas que 
nós, como representantes do Rio Grande de Sul, co-
letivamente, estivéssemos naquela oportunidade tão 
dramática, não só para as famílias das vítimas, para 
nós que representamos também o nosso Estado. 

Eu concedo também o aparte à Senadora Va-
nessa Grazziotin. 

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Serei breve, Senadora Ana Amélia. Primeiro, agrade-
cendo a concessão do aparte, sei que o discurso que 
V. Exª faz hoje é um discurso muito importante para si, 
para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo, 
Senadora Ana Amélia, então é mais de agradecimen-
to à iniciativa que V. Exª toma de cumprimentos e de 
solidariedade. Aqui temos dois Senadores no plenário, 
gaúchos, V. Exª, Senador Paim, que acaba de fazer 
um aparte, e temos também o Senador Pedro Simon, 
que merecem de nossa parte não só a solidariedade, 
mas a força para que possam seguir apresentando 
propostas que servirão não só à juventude gaúcha, 
mas que servirão à juventude brasileira, que servirão 
às famílias brasileiras, ao Brasil como um todo. Essa 
é uma tragédia que já marcou o coração de cada um 
de nós, não só dos familiares, não só dos gaúchos, 
mas de cada brasileiro e de cada pessoa do mundo, 
e que nós não queremos mais que se repita. Então 
minha solidariedade e cumprimento pela lucidez com 

que V. Exª, logo após uma tragédia, se mobiliza para 
evitar que outros corações sofram como os de milha-
res estão sofrendo no dia de hoje. Cumprimento-a, 
Senadora Ana Amélia. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em nome 
das famílias também agradeço, Senadora Vanessa 
Grazziotin, pela solidariedade e pelo gesto. 

Concedo o aparte também ao Senador Eduar-
do Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No 
mesmo sentido, Senadora Ana Amélia, quero transmitir 
a V. Exª, aos Senadores Paulo Paim, Pedro Simon, ao 
Governador Tarso Genro, ao Prefeito de Santa Maria, 
à Presidenta Dilma Rousseff e a todos aqueles que... 
Solidariamente, à população de Santa Maria, às fa-
mílias dos jovens que ali faleceram ou estão feridos... 
Quero cumprimentá-la pela forma como V. Exª e os 
demais Senadores gaúchos ali estiveram. Inclusive eu 
também telefonei ao Governador Tarso Genro naquele 
dia em que estavam presentes, colocando-me à dis-
posição. E é tão importante que agora essa reflexão 
sirva para prevenir novos acidentes como aquele. A 
minha integral solidariedade a V. Exª e ao povo gaúcho 
e de Santa Maria.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Eduardo Suplicy. 

Eu aproveito o seu aparte para também, em 
nome da bancada gaúcha, registrar o agradecimen-
to à forma ágil, rápida e oportuna como a Presidente 
Dilma Rousseff atuou naquele episódio, deixando um 
compromisso internacional no Chile para se deslocar 
a Santa Maria, mostrando aí a estatura da estadista 
que temos. Então, nesse episódio, eu queria agrade-
cer à Presidente Dilma Rousseff, em nome do Rio 
Grande do Sul.

Concedo também um aparte ao meu querido e 
estimado Líder Francisco Dornelles, por quem tenho 
enorme respeito e gratidão.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senadora Ana Amélia, eu quero congratular-me e 
colocar-me ao seu lado, ao lado dos Senadores gaú-
chos e de todo o povo, porque considero meu Estado 
também, pelo que ocorreu em Santa Maria, cumpri-
mentar todas as famílias e partilhar daquela dor. É uma 
situação que não tem consolo, a pessoa tem que ter 
força e coragem para enfrentar a situação e tomar as 
medidas necessárias para que ela não venha a se re-
petir. Minha solidariedade completa a V. Exª e ao povo 
do Rio Grande.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada pelo aparte, Senador Francisco Dornelles, 
Líder do meu Partido nesta Casa, Presidente do Dire-
tório Nacional do Partido Progressista. V. Exª, no dia 
da tragédia, me ligou e recomendou que eu estivesse 
também presente lá. Foi quando organizamos também 
essa coletiva visita dos três Senadores às famílias 
enlutadas naquela triste tragédia, catástrofe, como 
se queira definir, porque não se pode imaginar o que 
era aquele quadro de dor que vimos pessoalmente 
em Santa Maria, na segunda-feira, dia 28 de janeiro.

Muito obrigada, Senador Francisco Dornelles, e 
tenho certeza de que V. Exª, como os demais líderes 
aqui presentes, ajudará na indicação dos nomes para 
comporem uma comissão especial, que nós estamos 
requerendo, os três Senadores, para que, em 60 dias, 
seis Senadores...

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu pediria 
a V. Exª (Fora do microfone.), apenas porque a urgên-
cia do tema pode justificar uma ampliação, Senador 
Jorge Viana, e agradeço a sua solidariedade também. 

Como dizia o Senador Dornelles, tenho a certe-
za de que os Senadores, os Líderes, não faltarão para 
indicarem os representantes de cada Partido para in-
tegrar essa Comissão que estamos requerendo, hoje, 
à Mesa, para que, em 60 dias, se criem as condições 
de uma legislação uniforme na prevenção de incêndios, 
na segurança em todas as casas noturnas ou esta-
belecimentos em que haja aglomeração de pessoas.

O foco desse trabalho, Srªs e Srs. Senadores, 
deve ser a prevenção sobre incêndios e a segurança 
dos estabelecimentos em todo o País, com estímulo 
regular à fiscalização mais rigorosa de casas noturnas 
e de estabelecimentos que concentrem muitas pesso-
as. Nesse sentido, a consultoria jurídica da Câmara 
Federal e a do Senado já foram acionadas; no caso da 
Câmara, por iniciativa do ex-Presidente Marco Maia.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Depois 
de participar, Senador Jorge Viana, com os Senadores 
Pedro Simon e Paulo Paim, com a ajuda da Força Aérea 
Brasileira, do velório coletivo ocorrido no ginásio muni-
cipal de Santa Maria, um dia depois da tragédia, não 
temos dúvida de que a sociedade espera respostas às 
perguntas sobre a sucessão de erros que resultaram 
no segundo maior incêndio da história de nosso País.

A tragédia, portanto, exige de todos nós, Parla-
mentares, o dever de construir marcos legais que limi-
tem a impunidade, o descaso e a negligência.

Enquanto as famílias e amigos das vítimas sofrem 
e lidam com o luto, com a ausência, com a saudade, 
precisamos assumir a responsabilidade que nos cabe. 
O Parlamento precisa fazer algo de concreto e a hora é 
agora! O Código Penal, em discussão no Senado, por 
exemplo, pode incluir, como agravante da pena, a quan-
tidade de vítimas fatais ou afetadas por lesões físicas 
e mentais, segundo avaliação da Desembargadora...

(Interrupção de som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...do 
Tribunal Regional (Fora do microfone.) Federal da 1ª 
Região, Mônica Sifuentes.

O Código ainda não prevê esse detalhamento 
sobre a qualificação do crime de perigo comum. Se-
ria uma maneira mais clara de definir penas propor-
cionais aos danos, como os causados pela tragédia 
de Santa Maria.

É necessário considerar também algumas inicia-
tivas já adotadas no Brasil, como as recomendações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas para 
rotas de fuga, a Licença de Operação, o Plano de Pre-
venção de Combate a incêndio e o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros – documentos indispensáveis à 
obtenção de um alvará.

Normas internacionais rígidas para autorizar o 
funcionamento de estabelecimentos também devem 
ser adotadas no novo marco legal. Essas são as ques-
tões de que nós precisamos.

É preciso, ainda, manter a constância das ações 
preventivas, como a suspensão temporária da progra-
mação em espaços culturais públicos não vistoriados 
pelos bombeiros, força-tarefa em favor da fiscalização 
e fechamento de casas noturnas...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... ou 
qualquer estabelecimento que não respeite as normas 
mínimas de segurança.

Enfim, precisamos vencer muitos desafios. Como 
bem disse a jornalista e professora de comunicação 
da PUC do Rio de Janeiro, Suely Caldas, em artigo 
publicado no último domingo, no jornal O Estado de 
S.Paulo, do último domingo, precisamos, se for preciso, 
debater a revisão da ultrapassada Lei 4.320, de 1964, 
que regula a programação orçamentária, financeira e 
patrimonial dos Estados e Municípios. Recursos au-
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mentam as chances de prefeituras mais proativas e 
eficientes, especialmente em final de mandato, quan-
do muitos prefeitos deixam o Município em situação 
de penúria para o sucessor. Mesmo com a necessária 
Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor há 12 anos, 
é preciso avançar em questões como os chamados 
“restos a pagar”, recursos que existem nos cofres da 
União, mas que demoram a ser repassados aos Mu-
nicípios. Esse rearranjo orçamentário também é um 
dos diversos debates necessários e atinge diretamente 

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... o ci-
dadão (Fora do microfone.), pois cabe às prefeituras a 
responsabilidade de criar normas de segurança locais, 
exigir seu cumprimento, fiscalizar e proteger a popu-
lação. São caminhos para que episódios dramáticos, 
como o de Santa Maria, nunca mais se repitam.

Queria, por fim, Senador Jorge Viana, agradecer 
especialmente aos embaixadores e aos Senadores 
que, através de condolências a nós encaminhadas, 
manifestaram pesar; agradecimento também especial 
à Força Aérea Brasileira e ao Exército pela exemplar 
atitude no socorro médico e na transferência de so-
breviventes a vários hospitais, e, de modo especial, 
ao voluntariado que, anonimamente, se apresentou no 
campo de combate para a guerra mais difícil: socorrer 
sobreviventes e dar consolo às famílias que perderam 
filhos, parentes, afilhados e amigos na tragédia que 
enlutou Santa Maria, o Rio Grande do Sul, o Brasil...

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – ... e impressionou o mundo.

Muito obrigada!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/AC) 
– Obrigado pela compreensão de V. Exª, Senadora Ana 
Amélia. Eu sei que esse é o sentimento de todos nós, 
desta Casa, seus colegas, colegas do Senador Paim e 
do Senador Pedro Simon. O Brasil inteiro chorou esse 
drama vivido na querida cidade de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul. E V. Exª, com a capacidade que tem, 
não só faz constar nos Anais e registra esse episódio 
dramático que danificou definitivamente centenas de 
famílias do Brasil inteiro, especialmente do Rio Gran-
de do Sul, mas traz também o encaminhamento do 
requerimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 18, DE 2013

Nos termos do art. 74, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeremos a criação de uma comis-
são temporária interna, composta por seis membros e 
igual número de suplentes, para no prazo de 60 dias, 
realizar levantamento da legislação pertinente à pre-
venção e combate a incêndios no Brasil, e elaborar 
proposta concreta, eficaz e de alcance nacional das 
normas técnicas necessárias, tendo como referência 
rigorosos padrões internacionais.

Justificação

A tragédia ocorrida em Santa Maria, que tirou a 
vida de mais de 200 pessoas, na sua maioria jovens 
universitários, trouxe à luz uma triste realidade: além 
do grande número, a completa falta de clareza e apli-
cabilidade da legislação que diz respeito à prevenção 
e combate de incêndios no Brasil.

Concorreram também para potencializar os efei-
tos daquele terrível incêndio, a negligência, a impru-
dência e o completo desrespeito às leis. Para serem 
eficazes, as normas devem ser simples e objetivas, a 
fim de facilitar não só a sua aplicação como também 
a fiscalização por parte do Poder Público e também 
do cidadão.

Cabe, portanto, ao Congresso Nacional, a “Casa 
de Leis”, racionalizar esse arcabouço legal e propor 
de forma objetiva uma lei que garanta, de fato, a se-
gurança do cidadão, bem como a correta distribuição 
de responsabilidades em caso de não observância 
das normas.

Em apenas uma semana foram interditadas 423 
casas noturnas em todo o país por falta de documen-
tos ou pelo não cumprimento das exigências do plano 
de segurança contra incêndio e pânico. Entendemos, 
porém, que as regras não devem se aplicar somente 
às casas noturnas, mas a todos os estabelecimentos, 
comerciais ou não, onde haja aglomeração de pesso-
as, pois estas também são potenciais focos de tragé-
dias até piores do que a ocorrida em Santa Maria na 
madrugada do dia 27/01/2013.

Diante destes fatos, é oportuno que o Senado 
Federal promova essa revisão legal, oferecendo uma 
legislação clara, coerente e que tenha uniformidade, 
como forma de evitar novas e lamentáveis calamidades 
como esta, que marcam de forma indelével a memória 
de todo brasileiro.

Sala das Sessões, . – Senador Pedro Simon 
Senadora Ana Amélia Senador Paulo Paim/(PMDB-
RS) (PP-RS) (PT-RS).
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/AC) 
– Devo dizer a V. Exª que o requerimento lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos 
do disposto no art. 255, inciso II, alínea “c”, item 6, do 
Regimento Interno. 

Eu mesmo, amanhã, pretendo fazer um pronun-
ciamento sobre esse tema, já que fiz parte de uma Co-
missão de Defesa Civil na Casa e entendo que, nesse 
momento em que o Brasil tem novos Prefeitos, é muito 
importante que estabeleçamos o quanto é grave e im-
portante a assinatura de uma autoridade do Município 
na hora em que dá um alvará de funcionamento a um 
estabelecimento, especialmente aqueles que com esse 
alvará têm a possibilidade de ter multidões reunidas. 
Então o Brasil tem que, sim, ser solidário, mas tem que 
tirar lições desse episódio e tomar atitudes para que 
situações como essa não venham a se repetir.

Parabéns a V. Exª.
O próximo orador, para uma comunicação inadi-

ável, é o Senador Alvaro Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/AC) 

– Eu só queria fazer a leitura de um requerimento que 
está sobre a mesa, de um expediente:

Sr. Presidente, comunico, nos termos regimen-
tais, que continuo, na presente Legislatura, 
como Líder do PV no Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.

É o seguinte o expediente na íntegra:

Of. GSPDAV. nº 3/13

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico, nos termos regimentais, que continuo, 

na presente Legislatura, como Líder do Partido Verde 
– PV no Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim, PV/RN.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/
AC) – Encaminho para a publicação em 5 de feverei-
ro de 2013.

E, ao mesmo tempo, passo a palavra para o Se-
nador Alvaro Dias, para uma comunicação inadiável, 
pelo tempo de 5 minutos, e, em seguida, peço ao co-
lega Paulo Davim que faça a leitura de outros reque-
rimentos que estão sobre a mesa.

Por gentileza, Senador Alvaro Dias, que está na 
tribuna, V. Exª tem 5 minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente Jorge Viana. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no último do-
mingo, tive oportunidade de visitar o Show Rural, em 

Cascavel, no Paraná, um dos mais importantes even-
tos do agronegócio em toda a América Latina. É a 25ª 
edição do Show Rural, organizado, promovido pela 
Coopavel, uma grande cooperativa do oeste do Paraná. 

Lá podemos confirmar, ano a ano, os avanços da 
tecnologia rural, as novas práticas agrícolas modernas 
que embalam a agricultura brasileira e que contribuem 
para que o produtor rural, que é imbatível no campo, 
na produção, possa fazer frente a uma competição de-
sigual a que é submetido no momento da exportação 
dos produtos agrícolas, em razão do egoísmo teimoso 
das grandes potências, das nações que adotam a po-
lítica protecionista, que reduz o lucro dos produtores 
rurais brasileiros. Nossa agricultura poderia ser mais 
rica, poderia ser ainda mais poderosa se não tivés-
semos essa competição desigual no momento de ex-
portarmos os nossos produtos. O Show Rural é uma 
fotografia da competência do produtor brasileiro, repi-
to, com avanços tecnológicos que são apresentados 
ano a ano e com as práticas agrícolas que inovam na 
forma de produzir em nosso País.

Ontem, a Presidente Dilma visitou o Show Rural 
e – infelizmente, sempre há problemas – recebeu pes-
soas da agricultura, especialmente ligadas aos sindica-
tos rurais da região oeste do Paraná, manifestando a 
preocupação com o que ocorre na região. Os protestos 
se deram em razão das invasões de terra que ocorrem 
e são intensificadas, nos últimos dias, nas regiões de 
Guaíra, Terra Roxa e Palotina, região rica, de grande 
produtividade agrícola, com o risco de conflitos que se 
disseminam para outras regiões.

O Presidente do Sindicato Rural de Toledo afir-
mou: “Tanto os produtores quanto os índios são vítimas 
nesse processo”. E diz o Presidente do Sindicato Ru-Presidente do Sindicato Ru-
ral de Toledo: “Vemos ainda que servidores da Funai 
podem estar incitando certas situações e percebemos 
que os indígenas não querem se submeter a isso. 
Precisamos dialogar e buscar alternativas antes que 
o nosso agronegócio seja inviabilizado”. 

É uma situação que vem de algum tempo, mas 
que se agrava agora. E, segundo informações, os indí-
genas do oeste do Paraná desejam a desapropriação 
de cerca de 100 mil hectares de terra. Isso representa 
quase 10% de todo o espaço cultivável naquela região. 

O conflito instalado está a merecer atenção es-
pecial do Governo. A Presidente ouviu os reclamos, as 
faixas de protestos e, certamente, determinará que seus 
auxiliares adotem as providências para evitar mal maior. 

Sem dúvida, os indígenas não desejam isso, 
muito menos os produtores rurais, que lá trabalham 
há muito tempo. O prejuízo é do Estado e é do País. 
Nós imaginamos que seja agora do interesse oficial 



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 01173 

da Presidência da República superar esse impasse e 
solucionar essa crise.

Os nossos cumprimentos, ao final, aos organiza-
dores do Show Rural, especialmente à cooperativa Coo-
pavel. O cooperativismo no Paraná tem sido fundamen-
tal no processo de desenvolvimento do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT - AC) 

– Muito obrigado, caro Senador Alvaro Dias, inclusive 
por cumprir rigorosamente o tempo regimental.

Peço ao nobre Senador Paulo Davim que faça, um 
pouco antes do próximo orador, a leitura dos expedien-
tes que estão sobre a mesa, auxiliando os trabalhos.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – 

Sr. Presidente, nos termos regimentais, indi-
co os Senadores Cássio Cunha Lima, Paulo 
Bauer e Cícero Lucena para ocuparem, res-
pectivamente, os cargos de Primeiro, Segundo 
e Terceiro Vice-Líderes do Partido da Social 
Democracia Brasileira, PSDB.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, Líder do PSDB.
Comunicado:
Sr. Presidente, comunico a V. Exª, nos termos 
regimentais, que continuarei exercendo a Li-
derança do Partido Social Cristão, PSC, no 
Senado Federal, no biênio 2013/2014. Senador 
Eduardo Amorim, Líder do PSC.
Prezado Senador Renan Calheiros, tenho a 
honra de comunicar a V.Exª, nos termos do 
disposto no art. 56, inciso I, da Constituição 
Federal, que estou assumindo o mandato do 
Senador da República pelo Estado de Tocan-
tins, em razão do afastamento do Senador 
Vicentinho Alves para assumir o cargo de Se-
cretário de Estado do Tocantins para Assun-
tos Legislativos junto ao Congresso Nacional, 
ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2013. 
Atenciosamente, – Senador João Costa.
Era só, Sr. Presidente.

São os seguintes os expedientes na íntegra:

Ofício nº 5/13 – GLPSDB

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores 

Cássio Cunha Lima, Paulo Bauer e Cícero Lucena, 
para ocuparem, respectivamente, os cargos de 1º, 2º 
e 3º Vice-Líderes do Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

COMUNICAÇÃO Nº /2013

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, nos termos re-

gimentais, que continuarei exercendo a Liderança do 
Partido Social Cristão – PSC no Senado Federal, no 
biênio 2013/2014.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2013. – 
Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.

OF/GSJCOS nº 18/2013

Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

nos termos do disposto no art. 56, inciso I, da Cons-
tituição Federal, que estou assumindo o mandato de 
Senador da República pelo Estado do Tocantins em 
razão do afastamento do Senador Vicentino Alves para 
assumir o cargo de Secretário do Estado do Tocantins 
para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacio-
nal, ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2013.

Colho do ensejo para reiterar-lhe votos de eleva-
da estima e distinguido apreço.

Senador João Costa, (PPL/TO). 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT - 
AC) – Muito obrigado, nobre Senador Paulo Davim.

Os expedientes lidos vão à publicação.
Com a palavra pelo tempo regimental de dez 

minutos, como orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jorge Viana, quero primeiro dizer da minha alegria de 
vê-lo como 1º Vice-Presidente do Senado, presidindo a 
sessão na Casa, algo que fez com muita competência 
também seu irmão, Senador na época, Tião Viana, um 
grande Senador da República. E V. Exª, ex-Governador 
do Acre, tenho certeza que dará um brilho especial 
na direção da Casa, estando na 1ª Vice-Presidência.

Por isso, quando optei pelo voto, olhei para V. 
Exª com o respeito e carinho que V. Exª merece. Por 
isso, a minha alegria no meu primeiro discurso sob a 
sua Presidência. 

Sr. Presidente, na mesma linha da Senadora Ana 
Amélia, não repetindo tudo que aqui foi dito por ela com 
muita competência, eu quero começar falando que 
recebi hoje, pela manhã, a Defensoria Pública do Rio 
Grande do Sul, na figura da Defensora Lisiane Alves. 
Claro que ela veio me pedir, em nome dos defensores, 
que a gente, na apreciação dos vetos, trabalhe para 
que o Veto 44, de 2012, que interessa em muito aos 
defensores públicos, que eu quero simplificar, tenha 
o nosso apoio, e que terá. 
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Espero, claro, que esta Casa aprecie os vetos, 
entre eles o fator previdenciário, no sentido de que 
essa história de que esses três mil vetos que estão aí 
na gaveta, infelizmente, de uma vez por todas tenha 
a solução. 

Mas, Senadora Ana Amélia, dirijo-me a V. Exª 
devido a nossa caminhada no Rio Grande, durante 
anos e anos, e ao que, infelizmente, aconteceu no 
nosso Estado. 

Disse-me hoje, pela manhã, a Drª Lisiane Alves 
que a Defensoria Pública gaúcha, que esteve em San-
ta Maria frente ao fato lamentável que lá aconteceu, 
trabalhando no traslado, conversando com as famí-
lias, dando todo o apoio. Mas me mostrou um fato que 
eu não estava ao alcance da minha visão: “Senador 
Paim, não são só jovens. Nós, da Defensoria Pública, 
começamos a ver agora o número de crianças cujos 
pais faleceram, jovens pais que estavam nessa casa 
de espetáculo, e que faleceram os dois, e agora es-
tamos tratando com o carinho devido as crianças que 
perderam o pai e a mãe. E são inúmeros casos”. 

Quero cumprimentar aqui, como fez V. Exª, a 
unidade do Rio Grande. Não houve um segmento que 
levou para um debate oportunista. Todos, de todos os 
partidos, de todos os segmentos, a imprensa gaúcha, 
os três Senadores, o Governador, a Presidenta da Re-
pública, todos trabalharam no gesto de solidariedade.

Quero aqui também dizer que o próprio Prefeito 
Schirmer, que é do PMDB, nos recebeu, nos acompa-
nhou naquela caminhada triste – e quase todos cho-
rando – do velório.

Então, a nossa posição aqui é de total solidarie-
dade a todas as forças vivas do Rio Grande que se 
movimentaram neste momento que, como disse muito 
bem V. Exª, abala o Brasil e abala o mundo.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª concede, Senador Paulo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
É que eu gostaria de me solidarizar e me incluir nesta 
manifestação, não só como gaúcho de nascimento, mas 
hoje catarinense. Sei que a Senadora Ana Amélia já se 
pronunciou. V. Exª também está agora falando sobre a 
questão de Santa Maria. Quatro jovens catarinenses 
do oeste, da fronteira com a Argentina, da região de 
Chapecó, de São Miguel do Oeste, também estiveram 
nesse momento trágico em Santa Maria, principalmente 
do Oeste, dos Municípios de Maravilha, de Descanso, 
de quatro Municípios. Quatro jovens também sucum-
biram nesse acidente. A vinculação catarinense com 
Santa Maria é em função da universidade. Santa Maria 
é conhecida como o coração ferroviário do Rio Grande 

do Sul. E há vinculação muito forte do pessoal que tem 
vindo ao Rio Grande, que volta para lá. Então, gosta-
ríamos de nos somar nesta dor imensa. Falei também 
por telefone com o Prefeito Schirmer das dores não só 
das famílias, mas de todos os gaúchos, diria de nós 
os catarinenses e por que não dizer dos brasileiros. É 
uma dor imensa, sem dúvida alguma, que tem ocorri-
do. Por isso, quero me somar, Senador Paim, a V. Exªs 
que representam o Rio Grande do Sul – V. Exª, Ana 
Amélia e Pedro Simon – aqui no Senado. Nós temos 
de estar todos juntos nesta tristeza, nesta dor, para 
tentarmos vencer isso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Casildo Maldaner, pelo aparte de 
V. Exª, que eu incorporo ao meu pronunciamento.

Antes de passar a palavra ao Senador Moka e 
ao Senador Blairo, eu queria só dizer também que a 
Defensoria Pública, em contato com as famílias, está 
organizando, conforme me disse a defensora, uma 
associação dos familiares que perderam seus entes 
queridos, no sentido de encaminhar todos os procedi-
mentos na linha de apoio total às famílias e, ao mesmo 
tempo, colaborar neste debate nacional para que fatos 
como esses não venham a acontecer nem no Brasil 
nem em qualquer parte do mundo.

Quero dizer também que, quando nós estivemos 
lá com a Senadora Ana Amélia e o Senador Simon, 
por parte das famílias nos foi proposto que encami-
nhássemos um pedido de desapropriação daquele 
espaço para ali se construir um memorial em home-
nagem às vítimas. Tenho certeza de que haveremos 
de ter uma emenda de bancada aqui no Congresso 
aprovada, em parceria com o próprio Executivo e o 
Governo de Estado.

Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 

Senador Paulo Paim, que as minhas palavras sejam 
realmente de solidariedade. Ao falar com V. Exª, tam-
bém quero me referir à Senadora Ana Amélia, ao Se-
nador Pedro Simon e a toda a Bancada do Rio Grande 
do Sul. Dizer também que Mato Grosso do Sul teve 
pelo menos três jovens, uma jovem de Mundo Novo 
e dois jovens cujos familiares são de Chapadão do 
Sul – parece-me que a família já não mora mais em 
Chapadão, mas ainda há familiares lá em Chapadão 
do Sul. Mas eu queria tão somente dizer, ao me soli-
darizar com essa tragédia, Senador Paulo Paim, que 
esse tipo de tragédia nos remete sempre à questão: o 
que nós podemos fazer? Não sei se V. Exª se lembra 
daquela tragédia que aconteceu lá naquele frigorífico 
no meu Estado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Lembro.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – O 
princípio é muito parecido. É o gás, o mesmo gás que, 
se inalado, é questão de minutos mesmo. Eu já pedi 
à minha assessoria para que a gente pudesse... Es-
ses produtos cuja reação química liberam o chamado 
cianeto são muito complicados. Então, eu acho que 
tínhamos que ter, em algum momento – e estou à pro-
cura disso –, uma legislação que não permitisse ou, 
quando permitir, que permitisse isso com uma severa 
segurança. Mas finalizo lamentando muito, profunda-
mente, o que aconteceu. Quero dizer à população do 
Rio Grande do Sul, em especial à cidade de Santa Ma-
ria, da nossa tristeza e da nossa solidariedade a todo 
o povo gaúcho. Muito obrigado, Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Senador Moka. Incorporo o seu aparte, que vamos 
reproduzir depois, e passo ao Senador Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 
Paim, quero aproveitar a oportunidade do seu discurso 
para também dizer da minha solidariedade e do povo 
de Mato Grosso pelo que aconteceu no Rio Grande 
do Sul, na cidade de Santa Maria. A Senadora Ana 
Amélia fez um discurso antes e eu não tive a oportu-
nidade de aparteá-la, mas gostaria de dizer a V. Exª 
que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tristeza 
que se abateu sobre Santa Maria e todo o Rio Gran-
de também se abateu sobre todo o Brasil. Em muitas 
ocasiões, pessoas muito próximas de nós também ti-
veram seus parentes mortos. Enfim, a tristeza cerca 
todos. Especialmente nós de Mato Grosso, na cidade 
de Cuiabá, temos um frei capuchinho, o Frei Eliseu, 
que comanda a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, 
que teve uma sobrinha e um sobrinho que perderam 
as vidas nesse incêndio ou por causa do gás. Então, 
só para, além de demonstrar nossa solidariedade, dizer 
que isso nos afeta muito de perto. São muitos amigos, 
muitos parentes, muitos conhecidos que se encontram 
nessa situação. Portanto, só para deixar registrada nos-
sa tristeza por tudo que aconteceu, com os familiares, 
com o povo gaúcho, e, ao mesmo tempo, reconhecer 
que o Poder Público tem suas falhas, suas deficiências. 
Mas também não podemos condenar todos porque 
muitas outras tragédias poderiam ter acontecido Brasil 
afora, mundo afora, e os próprios bombeiros, que hoje 
são colocados contra a parede, têm evitado muito que 
isso aconteça Brasil afora também. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agrade-
ço ao Senador Blairo Maggi e incorporo seu aparte 
na íntegra.

Senador Sérgio, por favor.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Sena-

dor Paim, na mesma linha dos demais Senadores que 
já apartearam a Senadora Ana Amélia e V. Exª, há um 

sentimento nacional de que o preventivo é necessário. 
Se nós tivéssemos evitado uma única dessas falhas 
que não foram evitadas – uma sucessão de erros le-
vou a essa tragédia –, talvez nós tivéssemos evitado 
essa tragédia. E isso está ocorrendo no Brasil inteiro 
neste momento em que as pessoas acordaram. É triste 
dizer, mas nós temos que tirar no mínimo a lição, no 
mínimo a mensagem de que precisamos trabalhar o 
preventivo. Então, trago meus sentimentos a V. Exª e 
a todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial aos 
familiares das vítimas de Santa Maria, dizendo que 
essa tragédia não pode ter sido em vão, ela tem que 
deixar uma lição para o Brasil e para o mundo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador. Incorporo também o seu pronun-
ciamento.

Se V. Exª permitir, Senador Jorge Viana, eu queria 
só, pela importância, poder também deixar algumas 
palavras que escrevi.

Enfim, o Brasil chora o passamento, a morte de 
237 jovens. Tragédia na madrugada do dia 27 de ja-
neiro,...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... na ci-
dade gaúcha de Santa Maria. Todo o Brasil está indig-
nado, chocado. Essa tragédia deixa marcas profundas 
em centenas de pais, mães, irmãos, filhos, primos, 
tios, avós, amigos, enfim, no povo brasileiro. E, como 
foi dito aqui, perante o mundo.

Penso eu no porquê de tudo aquilo. Tento juntar 
pensamentos, procuro lá no coração e sinto que o peito 
aperta, mas as palavras faltam. Não há como expressar, 
Senadora Ana Amélia, o que vimos juntos lá, eu, V. Exª 
e o Senador Simon. Nós olhávamos, conversávamos, 
e a palavra que vinha era só solidariedade. Faltavam 
as palavras pela dor dos familiares.

É impossível nos colocarmos na pele daqueles 
que perderam os seus. Resta-nos só, e aqui eu digo, 
a solidariedade, ...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...o con-
forto, o abraço, a lágrima em cascata (Fora do micro-
fone.) que lá vimos e, como dissemos lá, pensar no 
dia depois. E é isso.

Com o requerimento que V. Exª, os treze Sena-
dores fizeram – e vi aqui um outro Senador que tam-
bém pensa, e outros tantos, sobre o tema –, e como 
vemos lá na Câmara, do Deputado Pimenta, que en-
caminha, também, algo semelhante ao que nós esta-
mos fazendo aqui.

A única certeza que tenho é a de que esses jo-
vens estão num outro plano, estão no plano espiritual, 
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em nova fase de evolução. Eles cumpriram uma mis-
são aqui na Terra. O dia e a hora estavam marcados, e 
eles foram chamados. Voaram como pássaros, batendo 
asas, não como um adeus, mas como um até mais a 
todos nós, porque um dia todos nós vamos com eles 
nos encontrar.

No domingo à noite, uma mensagem espiritual 
foi recebida no Instituto Bezerra de Menezes. A men-
sagem espiritual disse: “esses jovens...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...que 
passaram por essa prova já haviam se preparado, e 
agora, (Fora do microfone.) juntos, ...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...fazem o 
que prometeram. Há uma razão justa. Eles desejavam 
um mundo melhor.”

Estavam lá estudando, se preparando. Compro-
misso, como eu vi que muitos diziam, com os direitos 
humanos que tinham aqueles jovens. Enfim, a dor dos 
que se amam, daqueles que perderam seus filhos, seus 
pais, com certeza, não tem como nós medirmos. Mas 
sei que Deus há de guiar os passos de todos. Sei que 
os familiares estão sentindo na carne a dor deste mo-
mento, mas sei também que os laços de Deus haverão 
de levar paz às famílias. 

Sr. Presidente, termino dizendo que o momento 
requer responsabilidade. Temos de refletir, como aqui 
foi feito, sobre a tragédia e buscar ações para que não 
mais aconteçam. Enfim, qual o papel de todos nós? 
Nós sabemos e sabíamos que centenas e centenas 
de casas de espetáculo, neste País, agora, com as au-
ditorias feitas, se encontram em situação semelhante.

Termino, Sr. Presidente. 
Infelizmente, no Brasil, tem sido assim. Primeiro, 

as tragédias acontecem, os dramas são pintados em 
preto e branco, para que se comece uma grande mo-
vimentação, numa situação semelhante a esta.

Que Deus ilumine aqueles que perdemos e os 
seus familiares.

Senadora Ana Amélia, eu sei que o Presidente 
vai entender, pois eu não posso deixar de lhe conce-
der um aparte, como também ocupei quase 2 minutos 
do seu pronunciamento, nesta solidariedade entre to-
dos nós – claro, parece que, para nós gaúchos, a dor 
é mais forte. 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
agradecer ao Presidente desta sessão, Jorge Viana. 
Rapidamente, Senador. 

(Interrupção do som.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu só 
queria renovar (Fora do microfone.) a necessidade de 
que nós Senadores, em 60 dias, possamos cumprir o 
trabalho que estamos propondo, neste requerimento, 
desta comissão especial para tratar do tema e de que 
todos os partidos e seus Líderes colaborem conosco. 
Da mesma forma, estou junto com o senhor e com o 
Senador Simon para derrubar o veto ao PLC nº 114, 
que trata da Defensoria Pública. É preciso também 
fazer esse dever de casa. Também recebi a Drª Patrí-
cia Kettermann, da Associação da Defensoria Pública 
do Rio Grande do Sul, e assumi esse mesmo com-
promisso. Estamos juntos também na defesa desse 
processo, Senador Paulo Paim, porque a Defensoria 
Pública está já fazendo um trabalho muito importante 
em Santa Maria, mas o faz também em outros setores 
da nossa sociedade. Muito obrigada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senadora. 

Já que falou nos vetos – e eu termino em 20 se-
gundos –, estamos juntos, tenho certeza também, na 
derrubada do veto do fator previdenciário.

Presidente, obrigado pela tolerância e considere 
na íntegra o meu pronunciamento. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM:

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebi hoje pela manhã a visita da Dra. 
Lisiane Alves – Defensora Pública e representante da 
Associação dos Defensores Públicos do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Ela solicitou apoio ao Projeto de Lei Complemen-
tar 114 de 2011 (no Senado Federal PLS 225/2011), 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
entrou em vigor em 2000, precisa ser adequada à au-
tonomia administrativa, financeira e orçamentária da 
Defensoria Pública, consagrada na Emenda Constitu-
cional 45 de 2004. 

O percentual de até 2% da Receita Corrente Lí-
quida possibilitará o aumento do número de cargos de 
Defensor Público, o atendimento em todas as Comar-
cas do Estado do Rio Grande do Sul e a contratação 
de pessoal de apoio. 

Hoje no RS são 415 cargos de Defensores Pú-
blicos, número insuficiente para atender as demandas 
de todo o Estado. 

Este projeto foi vetado integralmente pela Pre-
sidência da República e, este senador que fala apoia 
a derrubada do veto nº 44/2012, portanto, apoiando 
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assim o projeto como fez em toda a sua tramitação 
nesta Casa Legislativa.

Sr. Presidente, a Dra. Lisiane Alves informou que 
a Defensoria Pública gaúcha esteve presente no trá-
gico evento ocorrido em Santa Maria, na Boate Kiss, 
auxiliando as famílias no translado dos corpos, enca-
minhamento de atestados de óbitos etc...

Esta tragédia deixou muitas crianças órfãs e a 
Defensoria está auxiliando os familiares para a obten-
ção de guarda aos menores que perderam pai e mãe. 

A atuação da Defensoria também está presente 
na formação de uma Associação das Vítimas da tra-
gédia de Santa Maria, que também estão requerendo 
auxílio do Governo Federal e da Bancada Gaúcha no 
Congresso, a desapropriação da área onde ocorreu 
a tragédia para a construção de um Memorial às Víti-
mas da Tragédia.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Brasil ainda chora o passamento de 237 
jovens, ocorrido na tragédia da madrugada do dia 27 
de janeiro de 2013, na cidade gaúcha de Santa Maria. 

Estamos indignados, chocados com aquela tra-
gédia que vai deixar marcas profundas em centenas 
de pais, mães, irmãos, primos, tios, avós, amigos. 

Penso eu o porquê de tudo aquilo. Tento juntar 
pensamentos, o coração e o peito apertam, me faltam 
palavras para expressar tanta dor.

Impossível nos colocarmos na pele dos entes que 
ficaram a lamentar seus mortos. Resta-nos a solida-
riedade, o conforto, o abraço, as lágrimas em cascata.

A única certeza que eu tenho é a de que esses 
jovens estão num outro plano espiritual, em uma nova 
fase de evolução. Eles cumpriram sua missão na Terra. 
O dia e a hora estavam marcados e eles foram cha-
mados, voaram como pássaros, batendo asas,... não 
como um adeus, mas como um até mais. 

No domingo à noite, uma mensagem espiritual 
foi recebida no instituto Bezerra Menezes. 

“Estes jovens que passaram por esta prova, já 
haviam se preparado e agora juntos fazem o que pro-
meteram, e há uma razão justa, eles desejavam um 
mundo melhor, onde pessoas se respeitam e se amam, 
onde famílias se unam por um propósito de Deus, e 
não um propósito material e, famílias não são só pelos 
laços da carne e sim pelos laços de Deus, pois não é 
ele o Pai de todos nós?”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o momen-
to requer muita calma e responsabilidade. Temos que 
refletir muito com esta tragédia, buscar ações para que 
outras não mais aconteçam.

Qual é o papel do Poder Público, quais as suas 
responsabilidades antes, durante e depois de fatos 
como os que ocorreram em Santa Maria?

Infelizmente no Brasil tem sido assim. Primeiro 
as tragédias acontecem, os dramas são pintados em 
preto e branco para que se comece uma movimentação 
nos governos federal, estadual e municipal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Será acolhido na forma regimental.
Como fiz na conclusão do pronunciamento da 

Senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentar V. Exª. 
É um momento de muita tristeza pelo qual o Brasil 
passa por conta deste episódio de Santa Maria. Como 
bem colocou V. Exª, no seu pronunciamento, nós te-
mos que tirar lições. Mais do que isso, nós temos que 
tomar atitudes para que essa tragédia não se repita 
nem no nosso País, nem em qualquer parte do mundo. 

Então, têm aqui a nossa solidariedade o Senador 
Paim e todo o povo do Rio Grande do Sul, especial-
mente as famílias que perderam entes queridos, não 
só em Santa Maria, mas em outros Municípios, inclu-
sive fora do Rio Grande do Sul. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu passo agora a palavra, para uma comunica-
ção inadiável, ao Senador Valadares, que já está aqui 
próximo à tribuna. V. Exa conta com 5 minutos, que é 
o tempo regimental, Senador Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para uma comunicação inadiável. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, a minha fala se resumirá a uma visita que fizemos 
hoje ao Ministério da Integração, ao Ministro Fernando 
Bezerra, acompanhados de três Deputados Federais 
– Márcio Macedo, Rogério Carvalho e Valadares Fi-
lho – e de vários prefeitos do nosso Estado de Sergi-
pe, que vieram conosco ao Ministério com o objetivo 
de entregar ao Ministro Fernando Bezerra os pleitos 
dos seus Municípios relacionados com o combate à 
seca: construção de barragens e de açudes, abertura 
de poços artesianos, construção de estradas vicinais, 
como também obras voltadas para a implantação do 
projeto Xingó, que é um dos projetos mais importan-
tes que serão executados pela Presidente Dilma, no 
Estado de Sergipe, para atender não apenas às po-
pulações do semiárido, envolvendo diversos Municí-
pios, mas também para atender ao abastecimento da 
região leiteira, que tem como centro Glória, para dar 
água aos animais. 

Importante esse suprimento de água para o Esta-
do de Sergipe, porque o nosso Estado tem sido, como 
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de resto outros Estados do Nordeste, castigado pelas 
últimas estiagens.

Em 2012, houve a maior seca dos últimos 30 
anos, e essa seca ainda continua invadindo o ano de 
2013. E não há previsão, pelos menos pelos institutos, 
de que haverá chuvas em profusão para uma lavoura 
normal, para o atendimento às necessidades da eco-
nomia do Nordeste e de Sergipe.

Nós sabemos, Sr. Presidente, que as secas são 
um fenômeno climático típico da nossa região nor-
destina. Quando a seca surge, deixa um rastro de 
prejuízos causados à lavoura, à pecuária, um rastro 
de destruição que compromete o desenvolvimento 
normal das nossas atividades econômicas e que con-
tribui, sem dúvida alguma, para a evasão rural, para 
o inchaço das grandes cidades, para o abandono do 
campo pela mão de obra local, tão importante para o 
desenvolvimento regional.

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A reunião com o Ministro Fernando Be-
zerra foi da maior utilidade, porque, através de diversos 
programas do Governo Federal voltados para o com-
bate às secas, como o projeto que fortalece o sistema 
de abastecimento d’água das populações e também o 
da irrigação, o Ministro vai transferir para o Estado de 
Sergipe R$150 milhões para projetos de irrigação no 
Baixo São Francisco, para projetos de Propriá, Betume 
e Cotinguiba/Pindoba. E haverá também a entrega ao 
Estado de Sergipe de três máquinas perfuratrizes de 
alta potência que podem...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...oferecer poços de até 500 metros de 
profundidade.

Certamente que esses equipamentos vão ajudar 
substancialmente no surgimento de água na nossa re-
gião. Além disso, o Ministério da Integração, através 
da Codevasf, já construiu na região do semiárido, no 
Estado de Sergipe, mais de duas mil cisternas nesses 
últimos 12 meses e há um projeto de mais quatro mil 
cisternas para atendimento às necessidades básicas 
da população.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria, neste mo-
mento, enfatizar o trabalho primoroso que vem sendo 
feito e executado, com muita competência, com muito 
brilhantismo, dedicação e amor ao Nordeste, pelo Mi-
nistério da Integração, sob a direção do nosso com-
panheiro de Partido Fernando Bezerra...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –...e também de registrar, Sr. Presidente, 
que na semana passada a Presidenta Dilma esteve em 
Sergipe inaugurando duas obras que considero funda-
mentais, que é a usina eólica, que vai fornecer mais 
de 300 megawatts de energia, para fortalecer o siste-
ma energético, a distribuição de energia em Sergipe 
e no Nordeste, com capacidade para abastecer uma 
cidade de 120 mil habitantes, e também a inauguração 
da Ponte Gilberto Amado, a maior ponte sobre um rio 
já construída no Nordeste do Brasil com a presença 
também do Governador Marcelo Déda.

Por isso, Sr. Presidente, com esses registros, eu 
gostaria de agradecer ao Governo Federal as providên-
cias que foram tomadas, não somente na inauguração 
dessas obras fundamentais para o desenvolvimento da 
nossa região, como também o apoio que está dando 
ao combate à seca no nosso Estado de Sergipe.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Valadares, pelo 
pronunciamento.

E sigo com a lista de inscrições, solicitando que 
faça uso da palavra o Senador Paulo Davim, pelo tem-
po regimental de 10 minutos.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, antes de começar as minhas curtas palavras, 
quero externar minha satisfação em vê-lo ocupando 
esta cadeira de 1º Vice-Presidente do Senado Federal, 
pela sua competência e pela certeza do muito que V. 
Exª tem a contribuir com esta Casa.

Quero também, na condição de Senador do Rio 
Grande do Norte, levar a minha palavra, em nome do 
nosso povo, ao povo gaúcho, em particular ao povo de 
Santa Maria, pela tragédia ocorrida e irmanadamen-
te chorarmos as inúmeras e irreparáveis perdas que 
ocorreram na tragédia da boate Kiss. Vai aqui a nossa 
mais intensa solidariedade, a solidariedade do povo 
potiguar ao povo gaúcho.

Sr. Presidente, iniciamos o ano às voltas com 
uma antiga e recorrente preocupação na nossa região 
Nordeste: o secular problema da seca. Como diria o 
poeta, essa onça caetana, que abre fendas no nosso 
solo, especialmente no semiárido, ao mesmo tempo em 
que assombra e tira o sono dos nossos agricultores e 
pequenos pecuaristas. No ano passado, tivemos uma 
das maiores estiagens dos últimos 30 anos. 

No meu Estado, o Rio Grande do Norte, aproxi-
madamente, 95% do seu território foram afetados e a 
situação foi decretada oficialmente como de emergên-
cia e calamidade pública. Dos 167 Municípios, 39 de-
cretaram calamidade pública e estado de emergência.
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Começamos 2013 com notícias nada alvissa-
reiras no que diz respeito à previsão de chuvas, com 
uma grande probabilidade de que este atroz problema 
permaneça e, o que é pior, que agrave ainda mais a 
situação do homem do campo, que padece com sua 
safra que não vinga e com seu rebanho que vai mor-
rendo sem água e sem pasto. Como se não bastasse 
o castigo, ainda se vê obrigado a enfrentar a sanha de 
alguns oportunistas inescrupulosos que aumentam o 
valor das sacas de milho, sorgo e soja, insumos que 
são usados para a ração dos animais, única alternati-
va para não assistirem impotentes à dizimação do seu 
rebanho nesse período.

Por onde andamos, no interior do Estado, só ouvi-
mos as lamentações dos agricultores e dos pequenos 
pecuaristas. A safra se perdeu, o gado está morrendo 
e corre um sério risco de desaparecer se até março 
não caírem as primeiras chuvas.

Sensível a essa situação, o Governo Federal 
ampliou o prazo e deverá até maio deste ano destinar 
aos agricultores familiares do Nordeste e de outras 
partes do Brasil o auxílio fi nanceiro emergencial, cha- auxílio financeiro emergencial, cha-
mado de Bolsa Estiagem. Ao todo, são quase 900 mil 
agricultores beneficiados com esse programa. Em ja-
neiro deste ano, foram investidos R$70 milhões para 
agricultores dos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Além disso, 52 mil pequenos agricultores do 
meu Estado também receberão do Governo Federal 
o seguro Garantia-Safra. Prova de que a situação só 
tem piorado é que, anteriormente, havia 37 mil agri-
cultores inscritos para receber esse seguro, e agora o 
número aumentou.

Foi divulgado recentemente que o Comité Esta-
dual de Combate aos Efeitos da Seca do meu Estado 
deverá encaminhar ao Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) um pedido para estender 
o período de venda, pela Conab, de milho subsidiado 
em balcão até maio deste ano.

Mas a sensação que eu tenho, Sr. Presidente, é 
de que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
está mantendo uma postura passiva diante da situa-
ção e de tão somente expectação em relação ao que 
o Governo Federal pode fazer em termos de envio de 
recursos. Mas a prevalência das secas no meu Esta-
do não é uma situação inusitada. Entra ano e sai ano 
– numa projeção secular – o agricultor familiar e o pe-
queno pecuarista vivem à sombra da falta de chuvas 
e no assombro de não ter como subsistir, correndo o 
risco de ser obrigado a sair do campo e de vir para os 
centros urbanos, e com isso o campo perde um traba-
lhador e a cidade ganha um desempregado. De maneira 

que, no meu entendimento, não bastam a preocupação 
e a espera por recursos federais. Nosso Estado está 
precisando de mais planejamento para a convivência 
com as secas. Até mesmo o abastecimento de água 
para consumo humano começa a apresentar colapsos 
em algumas cidades do meu Estado. 

Na condição de Parlamentar Verde, não posso 
deixar de ressaltar tanto para o Governo do meu Esta-
do, quanto para os demais governantes que enfrentam 
essa problemática, assim como também conclamar os 
parlamentares do Congresso Nacional e das demais 
Casas Legislativas do Nordeste, para o fato de que 
as perdas agropecuárias, a fome e a sede provoca-
das pela seca no Semiárido nordestino consistem em 
um problema que necessita de uma solução macro, 
que é resolver, de uma vez por todas, a questão da 
democratização do acesso à água, seja para consumo 
humano, seja para agropecuária.

Não faz sentido que o nosso País concentre boa 
parte da água escoada no mundo e enfrente esse tipo 
de problema. É certo que a concentração não é equâ-
nime: 72% de nossas águas estão na Região Amazô-
nica; 19%, no Centro-Oeste; 6%, no Sul e Sudeste e 
apenas 3% se encontram no Nordeste. Mas isso não 
deveria ser um problema, já que os especialistas da 
área de recursos hídricos defendem que o problema 
das secas não é a falta d’água, e, sim, sua má distri-
buição. Precisamos unir esforços para planejarmos 
uma maior capilaridade dos nossos recursos hídricos 
para o sofrido povo do Semiárido brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, trago aqui a minha pa-
lavra, o meu grito em defesa do nordestino pobre e 
sofrido, como há pouco esse tema foi abordado pelo 
nobre Senador sergipano. Quero aqui me somar à sua 
voz, me somar à sua preocupação, me somar à dor e 
ao sofrimento de milhares e milhares de nordestinos 
que veem a sua propriedade rural sendo praticamente 
desertificada e o seu rebanho dizimado e, com isso, a 
sua condição de dignidade.

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

AC) – Obrigado, Senador Paulo Davim. Cumprimento 
V. Exª pelo pronunciamento e convido para fazer uso 
da palavra, para uma comunicação inadiável, o Se-
nador Moka, pelo tempo regimental de cinco minutos.

Em seguida, o inscrito é o Senador Romero Jucá 
e, logo após, o Senador Cícero Lucena.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
eu ocupo esta tribuna para saudar a assunção, tomou 
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posse o Senador Ruben Figueiró, substituindo o Se-
nador Russo, do meu Estado do Mato Grosso do Sul. 

Tenho certeza, meu caro amigo Senador Ruben 
Figueiró, de que V. Exª, assim como a população do 
nosso Estado, todos nós torcemos para o restabele-
cimento do Senador Antonio Russo.

Mas eu, Sr. Presidente, assumo a tribuna para 
dizer que, embora tenha certeza de que, assim como 
eu, o Senador Figueiró também não queria que fosse 
dessa forma, com essa questão da saúde do Antonio 
Russo. Mas eu gostaria de dizer, Senador Figueiró, que 
a presença de V. Exª reforça, sem sombra de dúvida, 
muito a Bancada sul-mato-grossense aqui no Senado. 
E, Sr. Presidente, vou dizer por que: iniciei na política 
e na vida pública lá nos idos de 78, quando me filiei 
ao antigo MDB, do qual eu me orgulho, nunca tive ne-
nhum outro partido na minha vida. E, de lá para cá, 
estou no meu nono mandado consecutivo. Eu acho 
que é uma história. Talvez, não sei se outro no nosso 
Estado, mas começando como vereador, em Campo 
Grande, fui deputado estadual, federal e hoje senador 
da República. 

Mas a história, a trajetória de V. Exª é muito, mui-
to, muito parecida com a minha, Senador Rubens Fi-
gueiró. Eu me lembro de V. Exª candidato a deputado 
federal na nossa região, no nosso querido sudoeste, 
a fronteira; V. Exª era deputado federal naquela época 
e nós fazíamos o que nós na política chamamos de 
dobradinha. 

O Senador Ruben Figueiró é advogado, produ-
tor rural, mas, além de tudo, há o perfil de um homem 
que orgulha e sempre orgulhou o seu Estado em sua 
trajetória política. E, em nome da população do Mato 
Grosso do Sul, quero saudar a presença de V. Exª, 
dizendo, que a mim, pessoalmente, traz uma alegria 
enorme ver V. Exª aqui na bancada do Mato Grosso 
do Sul, emprestando o seu talento, a sua inteligência 
e, mais do que isso, dando o seu exemplo de vida. 
V. Exª, que ocupou cargos no Estado: foi Secretário 
de Agricultura, Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, enfim, uma trajetória que só orgulhou o povo 
sul-mato-grossense. 

E, ao encerrar esta comunicação inadiável, que-
ro dizer a V. Exª, que junto com o Senador Delcídio 
do Amaral, em nome de quem, tenho certeza, falo 
também, queremos desejar a V. Exª as nossas boas 
vindas, dizendo, ao encerrar, que, claro, sempre tor-
cendo pelo pronto restabelecimento do nosso querido 
Senador Antonio Russo. 

Seja bem-vindo, meu caro amigo Senador Ru-
ben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento o Senador Moka e convido para 

fazer uso da palavra o Senador Romero Jucá, como 
orador inscrito. (Pausa.)

O Senador Romero Jucá não está presente.
Convido o Senador Cícero Lucena. O Senador 

Cícero Lucena inclusive nos solicitou, e eu encaminhei 
para a bancada de cada Senadora e Senador um re-
latório, que ele certamente apresentará da tribuna do 
Senado. Esse relatório está na bancada de cada uma 
das Senadoras e dos Senadores.

Com a palavra, V. Exa, pelo tempo regimental de 
10 minutos. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que eu 
venho à tribuna apresentar o balanço da minha atua-
ção como 1º Secretário do Senado Federal, no período 
entre 1º de fevereiro de 2011 e 31 de janeiro de 2013.

Tenho a convicção de ter colaborado para a con-
solidação institucional do Senado Federal por meio de 
ações que puderam cumprir objetivos como reduzir 
custos, buscar a racionalidade administrativa e a des-
burocratização, bem como modernizar tecnologicamen-
te o processo legislativo e melhorar as instalações do 
Senado. É possível concluir que o saldo desses dois 
anos à frente da 1ª Secretaria é imensamente positivo.

Foram muitas as vitórias e conquistas, mas gos-
taria de destacar algumas que deixam um legado du-
radouro para a Instituição.

Em primeiro lugar, fizemos mudança na gestão. 
Em 20 de dezembro de 2011, a Comissão Diretora 
aprovou a Agenda Estratégica do Senado Federal, 
em que foram estabelecidos marcos, estratégias, ob-
jetivos e metas a serem cumpridas pela administração 
do Senado.

Adicionalmente, foi estruturado o Sistema de 
Governança e Gestão Estratégica, da qual participam 
o 1º Secretário e os titulares da Diretoria-Geral, da 
Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria de Comu-
nicação Social e das Consultorias Legislativas e de 
Orçamento, da Advocacia-Geral e da Secretaria de 
Controle Interno.

A descentralização administrativa levada a cabo 
durante esses dois anos resultou em redução nos nú-
meros de processos autuados e dos que tramitam da 
Diretoria-Geral. 

Em termos de racionalidade administrativa, par-
timos para a consolidação das normas internas da 
Casa, além do estabelecimento de Manual de Padroni-
zação de Atos Administrativos Normativos e da Seção 
II do Boletim Administrativo do Senado Federal, a fim 
de divulgar publicamente, pela rede mundial de com-
putadores, todos os atos administrativos desta Casa. 
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Enfrentamos o dilema da redução de custos em 
várias frentes. Eu gostaria de destacar as mudanças 
feitas no âmbito do SIS – Sistema Integrado de Saúde. 
De um lado, houve mudanças na maneira de cobrar 
mensalidade. De outro, foram renegociadas tabelas 
de honorários. O resultado foi um acréscimo de R$6 
milhões nas receitas e uma redução de R$10 milhões 
nas despesas. Isso, é bom frisar, não resultou em uma 
piora na qualidade dos serviços oferecidos.

Além disso, ainda em termos de atendimento 
médico, foi possível reestruturar a Secretaria de As-
sistência Médica e Social – SAMS, de modo a econo-
mizar algo como R$720 mil/mês ao fim dos plantões 
dos sábados, domingos e feriados e nos horários entre 
meia-noite e seis da manhã.

A redução dos gastos não se esgotou com tais 
medidas. Em outras frentes, conseguimos poupar R$35 
milhões em pagamento com horas extras, bem como 
economizar gastos telefônicos em 59%, com a renego-
ciação dos contratos. Além disso, uma bem-sucedida 
nova política de gestão de frota da Casa converteu-se 
em uma economia de 69% do consumo do combustível 
e de 28% nos contratos de locação de veículo, bem 
como a adoção de veículos bicombustíveis e, portanto, 
ambientalmente corretos.

A produção gráfica da Casa também apresentou 
economias impressionantes. Editar eletronicamente 
publicações oficiais produziu quase R$2 milhões de 
economia. Novos contratos de aluguel de máquinas 
impressoras, outros R$3 milhões. É importante frisar 
ainda que a alienação dos bens inservíveis, por meio 
de leilões, arrecadou quase R$3 milhões. 

A modernização administrativa do Senado con-
tinuou além da racionalização e do corte do custo. 
Fizemos diversas alterações em termos de gestão 
de pessoal. Tomaram posse 295 novos servidores 
aprovados em concurso público realizado em âmbito 
nacional. O Senado é a Casa da Federação. Cons-
cientes da dimensão continental do nosso País e das 
desigualdades econômicas que ainda imperam entre 
os Estados, garantimos universalmente o direito de 
acesso aos quadros do Senado Federal, ao possibili-
tar, de forma pioneira, que as provas fossem também 
realizadas em todas as capitais do País. Resultado: 158 
mil candidatos inscritos em todo o País. O concurso foi 
custeado exclusivamente com as taxas de inscrição. 
De tal modo, garantimos que pessoas qualificadas de 
várias unidades da Federação pudessem vir fazer parte 
dos quadros funcionais do Senado Federal.

Ainda em termos de gestão de pessoal, passamos 
por diversas medidas positivas. Tivemos a instalação 
do ponto biométrico para os servidores em 2011; efe-
tivos e comissionados passaram a registrar a presen-

ça em aparelhos eletrônicos por meio de identificação 
da impressão digital e do crachá, com chip embutido.

Um destaque em termos de gestão de pessoal 
diz respeito às ações na área de saúde ocupacional, as 
quais envolvem o mapeamento de áreas inadequadas 
com a elaboração de laudos técnicos de insalubridade.

A preocupação com segurança no trabalho tam-
bém foi responsável pela contratação de brigadistas, 
para prestarem serviços como bombeiros civis, efe-
tuarem ações de controle de pânico e de abandono 
de edificações, proporcionarem primeiros socorros e 
atuarem no desenvolvimento de política de segurança 
contra incêndio nas dependências desta Casa. 

No momento em que vivemos o aumento da pre-
ocupação com segurança contra acidentes e incêndios, 
podemos verificar que o Senado se preocupa com o 
tema, buscando sempre novos mecanismos para as-
segurar a integridade física dos Senadores, servidores, 
funcionários terceirizados e visitantes.

Não poderia, é claro, deixar de destacar as melho-
rias na infraestrutura física do Senado Federal. Foi feita 
a reforma da parte superior do plenário, com a substi-
tuição do sistema de iluminação e de condicionamento 
de ar, bem como a troca do revestimento acústico da 
cúpula. O chamado Túnel do Tempo foi reestruturado, 
bem como foram construídos novos sanitários públicos 
nas Alas Filinto Muller e Teotônio Vilela. Além disso, em 
novembro de 2011, foi reformada a sede da Taquigrafia, 
com piso elevado, nova iluminação e novos aparelhos 
de ar-condicionado, bem como paredes acústicas, di-
visórias e novos mobiliários, mais adequados ao tipo 
de trabalho ali realizado.

Também foi inaugurado o Espaço do Servidor, a 
nova Praça de Alimentação do Senado, com restau-
rante e lanchonete, atendendo uma antiga demanda 
de servidores e visitantes da Casa. O restaurante dos 
Senadores está sendo reformado em parceria com o 
Senac.

Em termos tecnológicos, demos alguns impor-
tantes passos. A compra de tablets proporcionou aos 
Senadores uma nova ferramenta em termos de infor-
mação, mobilidade e interação com os cidadãos, ao 
mesmo tempo em que permitiu uma redução significa-
tiva em termos de gastos com papel. O exemplo mais 
recente é o clipping de jornais em versão digital, elimi-
nando a necessidade de impressão daquele serviço, 
pois o Senador poderá acessar diretamente no seu 
tablet ou no seu smartphone. Para ilustrar, em um dia 
de plenário, é imaginável que sejam gastas 300 folhas 
impressas por Senador. Multiplicando-se por 81 parla-
mentares, seriam quase 25 mil folhas! Enfim, teremos 
uma economia fantástica em gastos com papel, além 
das já mencionadas facilidades de uso e mobilidade, 
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além do avanço do clipping de jornais na versão digital 
e também da política correta ambientalmente falando. 

Em avanços tecnológicos, ainda é digna de nota 
a expansão da TV Senado para as capitais dos Esta-
dos brasileiros. É fato de que nos orgulhamos porque 
permite aos cidadãos brasileiros conhecer melhor o 
que os seus representantes fazem, ao mesmo tempo 
em que assegura mais transparência e maior cobrança 
de resultados por parte do eleitor.

No programa Interlegis, realizamos convênios de 
modernização legislativa com pelo menos 350 câmaras 
de vereadores. O programa Interlegis está presente 
em todas as 27 unidades da Federação, oferecendo 
aos parceiros soluções em tecnologia da informação. 

Por fim, gostaria de falar algo sobre as ações que 
visam a cumprir a missão do Senado em termos de 
responsabilidade social e ambiental. Entre as muitas 
ações, o projeto “Senado Verde”, criado em 2007, ob-
jetiva estimular boas práticas ambientais, propor me-
didas preventivas para evitar desperdícios e orientar 
os servidores quanto aos processos de reciclagem ou 
correta destinação de resíduos. Também iniciamos a 
elaboração do plano de eficiência energética do Se-
nado Federal. 

Em 2011, foi dado mais um passo no projeto, com 
a criação de viveiro de mudas capaz de produzir plan-
tas para abastecer toda a área verde do Senado. Além 
disso, as instalações foram construídas com material 
sustentável e, com orgulho, podemos afirmar que se 
trata do primeiro prédio em Brasília a utilizar tecnologia 
alternativa de energia, graças a painéis fotovoltaicos 
que transformam luz solar em energia elétrica.

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Só um minuto mais, Sr. Presidente.

O balanço desses dois anos, volto a ressaltar, 
é bastante positivo. Graças ao apoio do Presidente 
Sarney, dos membros da Mesa, Senador Anibal Diniz 
e Senadora Marta Suplicy, Senador Waldemir Moka, 
Senador João Ribeiro, Senador João Vicente Claudino, 
Senador Ciro Nogueira, além dos suplentes de Secre-
tário Casildo Maldaner, João Durval, Maria do Carmo 
Alves e Vanessa Grazziotin, da Diretora-Geral Doris 
Marize Romariz, dos funcionários da 1ª Secretaria e à 
colaboração dos demais colegas, pudemos dar vários 
passos na direção à redução dos custos, ao mesmo 
tempo em que melhoramos a qualidade dos serviços 
oferecidos pela Casa.

Deixo, também, nota de agradecimento aos muitos 
servidores e colaboradores que puderam nos auxiliar 
no cumprimento dessa missão, e desejo ao Senador 
Flexa Ribeiro sucesso na continuação...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
...da modernização e da eficiência desta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e peço 
para que seja transcrito, nos Anais da Casa, o relatório 
completo que acabamos de emitir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento o Senador Cícero Lucena que, 
durante esse biênio, conduziu a 1ª Secretaria da Casa 
e elaborou um relatório, prestando conta do trabalho 
executado pela Mesa Diretora, presidida pelo Presi-
dente Sarney, e estou certo de que o Senador Cícero 
auxiliará o Senador Flexa Ribeiro, que assumiu a 1ª 
Secretaria do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2013

REQUEIRO, nos termos regimentais, o desapen-
samento do PLS 744, de 2011 - Complementar (“Al-
tera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro 
de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos dos 
Fundos de Participação e dá outras providências, para 

dispor sobre os critérios de distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE 
”), dos Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289 e 761, 
de 2011, bem assim os de nºs 35, 89, 100 e 114, de 
2012 – todos complementares.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012. – 
Senador Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será pu-
blicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) – 
O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 22, DE 2013

Requerimento de voto de congratulação ao 
Dr. Roberto de Figueiredo Caldas por oca-
sião de sua posse na Corte Interamericana 
de Direitos Humanos.

Requeiro, nos termos regimentais, sejam apre-
sentadas congratulações ao Dr. Roberto de Figueiredo 
Caldas por ocasião de sua posse na Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos.

Justificação

O Dr. Roberto de Figueiredo Caldas assumiu, on-
tem, dia 04 de fevereiro, em San José da Costa Rica uma 

das sete cadeiras da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos.

Sergipano, o Dr. Caldas terá seis anos de mandato 
na mais alta Corte de Direitos Humanos das Américas. 
Antes de atuar na Corte, ele foi membro da Comissão 
de Ética Pública da Presidência da República durante 
o governo Lula, período em que foi cotado para o STF. 
Atualmente, mantém um escritório em Brasília onde 
só defende trabalhadores. Dr. Caldas será o segundo 
brasileiro a ocupar a vaga de juiz titular. O primeiro foi 
Antônio Augusto Cançado Trindade, que hoje é juiz 
em Haia, na Holanda.

Sala das Sessões, Senador Antonio Carlos Va-
ladares, PSB-SE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 24, DE 2013

Solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior sobre a construção 
do Centro Brasileiro de Material Biológico 
e a participação do Brasil no Tratado de 
Budapeste sobre o Reconhecimento Inter-
nacional do Depósito de Microorganismos 
para fins de Procedimentos em Matéria de 
Patentes.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que 
seja o presente requerimento encaminhado ao Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior para que este 
providencie, dentro do prazo constitucional, respostas 
às informações abaixo solicitadas:

• Qual o estágio do andamento da construção 
do Centro Brasileiro de Material Biológico idealizado 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 
e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Inmetro, e qual a previsão de 
conclusão da obra?

• O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior já possui posição a respeito da par-
ticipação do Brasil no Tratado de Budapeste sobre o 
Reconhecimento Internacional do Depósito de Micro-
organismos para fins de Procedimentos em Matéria 
de Patentes?

Justificação

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - 
INPI e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial - Inmetro anunciaram, em 2009, 
o entendimento para a construção do Centro Brasileiro 
de Material Biológico – CBMB.

O artigo 24 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, 
que regula direitos e obrigações relativas à proprieda-
de industrial dispõe:

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e 
suficientemente o objeto, de modo a possibi-
litar sua realização por técnico no assunto e 
indicar, quando for o caso, a melhor forma de 
execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico 
essencial à realização prática do objeto do pe-
dido, que não possa ser descrito na forma deste 
artigo e que não estiver acessível ao público, 
o relatório será suplementado por depósito do 
material em instituição autorizada pelo INPI ou 
indicada em acordo internacional.

Sendo efetivamente criado, o CBMB será o pri-
meiro centro depositário a ser oficialmente autorizado 
pelo INPI a receber o depósito de material biológico, 
conforme a Lei de propriedade industrial.

Segundo foi estabelecido pelo INPI, enquanto 
não exista um centro autorizado, o requerente de uma 
patente deve depositar o material biológico em uma 
Autoridade Depositária Internacional - IDA (sigla em 
inglês para International Depositary Authority) reconhe-
cida pelo Tratado de Budapeste sobre o Reconheci-
mento Internacional do Depósito de Microorganismos 
para fins de Procedimentos em Matéria de Patentes. 
Firmado em 1997 e emendado em 1980, o Tratado de 
Budapeste prevê que um único depósito da amostra de 
microorganismos em uma IDA é suficiente para satis-
fazer a exigência de suficiência descritiva para todos 
os membros do tratado.

Considerando a relevância da biotecnologia mo-
derna neste início de milênio, a espetacular diversidade 
biológica existente no território nacional, a burocracia 
de transporte para enviar material biológico ao exterior 
e os custos das instituições depositárias estrangeiras, 
efetivamente seria um grande avanço para o Brasil a 
manutenção de um Centro Brasileiro de Material Bioló-
gico, pretensão que já conta com o apoio de cientistas, 
universidades e instituições de pesquisa.

Contudo, apenas a construção e manutenção de 
um Centro Brasileiro de Material Biológico não repre-
sentam a solução para as dificuldades no campo de 
depósito de material biológico para fins de patentes. 
Importante, também, Fazer parte do Tratado de Buda-
peste. Sem este requisito, uma instituição depositária 
nacional não poderá pleitear junto a Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual - OMPI ser uma Autori-
dade Depositária Internacional. A OMPI já reconheceu 
37 IDA, nenhuma localizada na América Latina.

Não sendo uma IDA, requerentes nacionais de 
patentes continuarão a ter que depositar também o ma-
terial biológico em instituições depositárias estrangeiras 
quando pretenderem buscar a proteção patentária no 
estrangeiro. Já os requerentes estrangeiros terão que 
depositar o material biológico também no Brasil quan-
do estiverem buscando proteção patentária no Brasil.

Evidente, portanto, que se tornar parte do Tratado 
de Budapeste, que atualmente conta com 73 membros, 
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tem relevância estratégica para o Brasil, ato que não 
deveria ser mais postergado.

 Sala da Sessão,  Senadora Kátia Abreu,  (PSD-TO).

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – 

ORDEM DO DIA

O Item 1 da pauta é a Medida Provisória nº 
585, de 2012, lida na sessão de ontem; sendo, hoje, 
a primeira sessão em que a Medida consta na pauta 
e, consultadas as Lideranças, a Medida deixa de ser 
votada nesta sessão e será votada na próxima sessão 
deliberativa da Casa.

A pauta continua sobrestada.
Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Voltamos à lista de oradores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
cumprimentá-lo, Senador Jorge Viana, por ter assu-
mido a 1ª Vice-Presidência do Senado, desejar-lhe 
muito bom êxito. Quero cumprimentá-lo, inclusive, por 
cumprir o Regimento. 

Algumas das vezes, ouvimos, aqui, os Senadores 
da oposição solicitarem ao Presidente que cumpra o 
dispositivo de sempre se iniciar às quatro horas, e V. 
Exª apenas aguardou o último orador, que estava pró-
ximo das quatro horas, Senador Cícero Lucena, com-
pletar a sua oração para, então, precisamente, abrir a 
Ordem do Dia no horário previsto no Regimento e, por 
isso, cumprimento por sua primeira ação, aqui, como 
Presidente da sessão do Senado.

Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/AC) – 

Muito obrigado, Senador Suplicy. Tenho muita satisfação 
de ser colega de V. Exª na Bancada, por ter recebido a 
indicação da Bancada e de V. Exª para ocupar essa tão 
honrosa função e aqui pretendo desempenhá-la dessa 
maneira, levando em conta a autoridade do Plenário, 
a orientação do Presidente e, obviamente, a decisão 
e o caminho dos Líderes da Casa.

Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeiro pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
no exercício de 2012, com o objetivo de fo-
mentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista 
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP); 
e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF), 
favorável à Medida Provisória, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012, 
que oferece.

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 580, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 580, de 2012 (apresenta-
do como conclusão do Parecer nº 1.718, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que 
aprova a Programação Monetária para o 4º 
trimestre de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco PT/AC) 
– Volto para a lista de oradores inscritos, chamando 
para fazer urso da palavra o nobre Senador Valdir Rau-
pp, pelo tempo regimental de 20 minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, é uma satisfação 
muito grande vê-lo presidindo o Senado Federal, Se-
nador vizinho do nosso Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há diver-
sos programas governamentais que precisam de maior 
divulgação. São ações relevantes que têm produzido 
resultados palpáveis e que, portanto, são exemplos de 
políticas públicas bem sucedidas. Um desses casos é o 
PDPI, Programa de Desenvolvimento Profissional para 
Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos. 

A iniciativa, conduzida pela Capes em conjunto 
com a Embaixada dos Estados Unidos e a Comissão 
Fullbright, visa a oferecer cursos de seis semanas em 
universidades americanas para até 540 professores 
brasileiros da educação básica que ministrem aulas 
de língua inglesa em instituições públicas. É impor-
tante destacar ainda que eles devem estar em efetivo 
exercício de atividade em sala de aula.
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Efetivamente, trata-se de uma oportunidade única. 
Ao frequentar cursos em universidades americanas, 
os professores brasileiros têm contato com docentes 
nativos e acesso a material didático, cursos e labora-
tórios de língua que lhes permitem conhecer estraté-
gias de ensino que serão bastante proveitosas quan-
do estiverem de volta às salas de aulas em nossas 
escolas brasileiras.

É preciso destacar que, além da parte didática, 
os professores contam com todo o apoio logístico ne-
cessário para que possam aproveitar plenamente a 
oportunidade. Recebem uma ajuda de custo no valor 
de 500 dólares, alojamento no campus universitário, 
alimentação, seguro-saúde, bem como passagem aérea 
internacional, deslocamento nos Estados Unidos entre 
o aeroporto e a universidade e, se houver necessidade, 
no Brasil, entre domicílio e aeroporto.

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
projeto que auxilia o professor do ensino básico de 
língua inglesa a se aperfeiçoar e, assim, poder levar 
benefícios para seus alunos.

Sem sombra de dúvida, o domínio da língua in-
glesa é um diferencial na vida de um estudante. Novas 
portas são abertas, novas oportunidades são criadas. 
O futuro das crianças que contarão com professores 
mais qualificados terá novas e melhores perspectivas.

O Programa é, definitivamente, um grande acha-
do, com custo razoavelmente baixo para resultados 
proporcionalmente bastante significativos. No entanto, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os Estados da 
Região Norte não preencheram o número de vagas 
destinado àquela região. Em Rondônia, por exemplo, 
tivemos apenas 7 bolsistas, ou seja, uma representa-
ção muito pequena. 

Nesse sentido, como estão abertas novas inscri-
ções para o curso, que ocorrerá em junho e julho do 
corrente ano, faço um apelo às respectivas autorida-
des e órgãos de toda a Região Norte, principalmente 
do Estado de Rondônia, para que divulguem ampla-
mente esse programa, pois o edital estará aberto até 
o dia 14 de fevereiro.

Por fim, parabenizo o Ministério da Educação pela 
iniciativa, bem como faço votos para que, na medida 
do possível, seja ampliada. É graças a ações como 
essa que é possível ver que o Brasil está caminhando 
na direção certa, em que haverá melhores oportuni-
dades para todos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, principal-
mente neste período em que o Brasil irá sediar a Copa 
das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, 
a Jornada Mundial da Juventude e tantos outros even-
tos de caráter mundial, este curso, sem dúvida, será 
muito importante. As novas vagas que serão abertas 

serão importantes para as nossas escolas e principal-
mente para os nossos jovens.

Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp.
Está como orador inscrito o Senador Flexa Ri-

beiro. (Pausa.)
O Senador Flexa Ribeiro não se encontra no 

plenário. 
O próximo inscrito é o Senador Sérgio Souza.
Senador Sérgio Souza, pelo tempo regimental, 

20 minutos. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é bom retornar aos 
trabalhos. Nosso dia a dia aqui, no Senado Federal, é 
intenso e confesso a todos que já estava sentindo falta 
dessa correria que a agenda legislativa nos impõe e 
impõe a todas as Srªs e os Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, é pauta do Congresso Nacional 
a discussão sobre o que vamos fazer com o esto-
que de mais de 3 mil vetos que temos hoje para ser 
apreciados pelo Congresso Nacional. Também há um 
questionamento direto da sociedade brasileira de que 
o Legislativo não tem exercido a sua função plena, ou 
seja, não tem operado o processo legislativo até o seu 
final, porque o processo legislativo tem início através 
da iniciativa de um Parlamentar que sugere propostas 
legislativas ao Congresso Nacional, através do Poder 
Executivo e do Poder Judiciário, que têm prerrogati-
vas de sugerir ao Congresso legislações, e também 
através da iniciativa popular.

Uma vez tramitada a matéria nas duas Casas e 
submetida à apreciação para a sanção presidencial, 
cabe ao Presidente da República a análise final e, caso 
entenda que determinado dispositivo daquela legisla-
ção é inconstitucional ou que não atende ao interesse 
publico, pode Sua Excelência vetá-lo.

Retorna, então, o processo ao Congresso Na-
cional para que ele analise esse veto, se foi colocado 
na forma correta ou não. Ou seja, a palavra final de 
todo o processo legislativo é do Congresso Nacional. 

Mas o Congresso Nacional, há mais de dez anos, 
há mais de uma década não analisa vetos. E nós tive-
mos, no ano passado, ao final do ano, uma movimen-
tação intensa para apreciarmos o veto aos royalties do 
petróleo, quando foi sugerida a urgência nesse veto 
específico para trazê-lo para ser o primeiro a ser apre-
ciado. Então, uma decisão do Supremo, uma liminar 
concedida pelo Ministro Fux, trouxe uma interpretação 
dizendo da impossibilidade de se preterir a ordem da 
votação dos vetos.
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O Congresso chegou a se movimentar para votar 
todos os vetos em uma única sessão do Congresso 
Nacional, chegando, inclusive, a produzir uma cédula 
única e a marcar uma sessão para que isso ocorresse. 
Mas entendeu-se, naquele momento, que isso não se-
ria o melhor para a Nação brasileira e para a imagem 
do Legislativo como um todo.

Mas continuamos com esse imbróglio. Não temos 
como votar um veto sequer daqueles apostos quando 
da análise do processo legislativo, no término do pro-
cesso encaminhado para a sanção, que tenha mais do 
que trinta dias aqui no Congresso Nacional. E todos 
eles estão trancando a pauta do Congresso Nacional. 

Em uma análise momentânea, Senador Romero 
Jucá, entendeu-se, naquele momento, que a decisão 
do Supremo ou de um ministro do Supremo trancava 
a pauta do Congresso Nacional, impedindo até mesmo 
a votação do Orçamento no ano de 2012, que ficou 
para votarmos agora, no início deste ano legislativo.

E ainda não está definido se essa pauta trancada 
pela não análise dos vetos em 30 dias é a pauta de 
todos os processos que tramitam no Congresso Nacio-
nal ou tão somente dos vetos, porque a Constituição 
também assim não fala. Com esse intuito, eu sugeri 
ao Congresso Nacional uma alteração à Constituição. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Permite-me um aparte, Sr. Senador?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir de agora, 
logo após ouvir o Líder do PSDB, Senador Aloysio Nu-
nes, passo a fazer uma reflexão mais detida deste tema.

Com muita honra, concedo o aparte ao Sr. Se-
nador Aloysio Nunes.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Muito obrigado, meu caro amigo Senador Sérgio 
Souza. Ouvirei com muito interesse a proposta que V. 
Exª vai apresentar logo mais. Mas, em relação à ques-
tão que hoje está preocupando a crônica do Congres-
so, que é a votação do Orçamento versus votação dos 
vetos, a posição do PSDB nesta matéria é muito clara: 
nós seguimos a Constituição. A Constituição diz que, 
enquanto houver vetos pendentes de deliberação, es-
gotado aquele prazo de 30 dias, sobrestar-se-ão todas 
as demais proposições. O Orçamento é uma proposi-
ção, é uma lei, um projeto de lei. Aliás, um projeto de 
lei ordinário, pode ser aprovado por maioria simples. 
Se o Governo tem entendimento diferente deste que 
nós temos, o que deve fazer o Governo? Marcar uma 
data para votar o Orçamento e convocar os Deputados 
e Senadores da sua imensa base parlamentar para 
aprovar. É um projeto que se aprova por maioria sim-
ples. O nosso problema, o problema que o PSDB está 
levantando é um problema de ordem constitucional. 

O problema do Governo é um problema de quórum, 
é desconfiança do Governo em relação a sua própria 
base de sustentação parlamentar, especialmente em 
relação a alguns temas mais sensíveis, e o Governo 
teme ser derrotado pela sua própria base. Mas, volto a 
dizer, se o Governo quer resolver rapidamente o proble-
ma do Orçamento e tiver o entendimento constitucional 
diferente do nosso, é pegar o telefone, os Líderes e 
chamar os Deputados e Senadores para votar. Nós do 
PSDB temos apenas 11 Senadores no conjunto de 81, 
o Democratas tem 4. Os outros todos são governistas, 
pelo menos teoricamente. Muito obrigado. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador. Eu vejo aqui no painel a presen-
ça, no Senado, de 57 Srs. Senadores que registraram 
presença, hoje, no painel. Isso dá quórum para nós 
votarmos tranquilamente. Eu não sei, é claro, o quórum 
da Câmara dos Deputados, que também é necessário.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, no dia em que elege-
mos a Mesa do Senado Federal, protocolei na Secre-
taria-Geral da Mesa uma proposta de emenda cons-
titucional que altera os arts. 57 e 66 da Constituição 
Federal. Essa emenda levou o nº 1, de 2013. Insere 
também um artigo no Ato das Disposições Transitó-
rias, para dar nova disciplina à apreciação dos vetos 
do Congresso Nacional. A proposição que levou o nº 1, 
de 2013, como já disse, é motivo de grande satisfação 
para mim, pois entendo que solucionar o impasse em 
torno dos vetos presidenciais corresponde à priorida-
de nº 1 no Congresso Nacional no ano que se inicia.

Srªs e Srs. Senadores, todos recordamos a re-
cente decisão liminar do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Luiz Fux no Mandado de Segurança nº 31.816, 
que suspendeu a decisão do Congresso Nacional, que 
havia entendido pela urgência da votação do veto pre-
sidencial ao projeto de lei dos royalties do petróleo. A 
decisão cuja repercussão dominou a opinião pública 
naquele momento, que suscitou discussões em torno 
do mérito e de uma intromissão imediata no Poder 
Legislativo, também evidenciou a ineficácia do modelo 
vigente para apreciação de veto e a necessidade do 
aprimoramento dessa legislação constitucional.

O respeito às instituições democráticas é um 
princípio basilar para a harmonia entre os poderes, 
daí por que o processo legislativo constitucional as-
segurou ao Presidente da República o direito de veto 
no todo ou em parte de projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional considerado pelo Presidente da 
República inconstitucional ou que não atenda ao in-
teresse público. Somente nesses casos pode o Presi-
dente da República apor vetos a projetos aprovados 
pelo Congresso Nacional.
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Ao mesmo tempo, garantiu ao Congresso Nacio-
nal a palavra final, reunindo-se em sessão conjunta 
para apreciar o veto, podendo ser rejeitado pelo voto 
da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em 
escrutínio secreto.

Cumpre reconhecer, entretanto, que as regras do 
processo deliberativo para deliberação sobre o veto 
não vem atendendo ao interesse público, vez que o 
acúmulo de mais de três mil vetos sem apreciação 
atualmente é uma demonstração cabal de que o mo-
delo já se exauriu.

Aliás, convém ressaltar que, desde a promulgação 
da Constituição de 1988, que consagrou a sistemática 
atual de apreciação dos vetos, ocorreram mudanças 
consideráveis no processo legislativo que impacta-
ram de forma expressiva a rotina das duas Casas do 
Parlamento.

A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que 
alterou o rito das medidas provisórias, estabeleceu a 
necessidade da criação de comissão do Congresso 
Nacional para apreciação de todas as medidas provi-
sórias editadas pela Presidência da República. Mais 
recentemente, o Supremo Tribunal Federal impôs a 
instalação de tais comissões como ação essencial 
para sua aprovação.

Além disso, no Senado Federal, desde 1988, o 
número de comissões permanentes da Casa passou de 
7 para 11, sem falar nas subcomissões permanentes 
e temporárias em cada uma delas. O mesmo ocorreu 
na Câmara dos Deputados e, no âmbito do Congresso 
Nacional, ainda foi criada, em 2008, a Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, que tive a 
honra de presidir, em 2011, e de ser o relator, em 2012.

Em ambos os casos, Srªs e Srs Senadores, tan-
to com a Emenda Constitucional nº 32 quanto com as 
novas comissões permanentes nas duas Casa do Po-
der Legislativo federal, houve grande repercussão na 
rotina e na agenda de trabalho dos parlamentares em 
geral. No caso do Senado Federal, por exemplo, é ab-
solutamente comum a simultaneidade de reuniões em 
comissões que tenham Senadores titulares em comum, 
inclusive coincidir reuniões de CPIs ou de CPMIs que 
ocupam a agenda legislativa com temas importantes.

Enfim, sem querer justificar nada, mas tão so-
mente reconhecer um fato, a verdade é que, diante da 
intensa agenda parlamentar nas duas Casas do Poder 
Legislativo federal, está cada vez mais difícil realizar 
reuniões conjuntas do Congresso Nacional.

E, sendo assim, o prazo hoje fixado na Constitui-
ção Federal para apreciação de veto não é suficiente 
para se adequar à agenda legislativa prioritária e de 
interesse nacional.

O prazo, hoje, é de 30 dias. Em caso de não 
apreciação do veto em 30 dias, ele tranca a pauta do 
Congresso Nacional.

Por outro lado, a imposição constitucional de obs-
trução da pauta de votações do Congresso Nacional 
em razão da não apreciação de veto também não é de 
interesse público, pois o Poder Legislativo não pode 
ficar engessado frente a tantas necessidades da so-
ciedade brasileira.

A PEC nº 1, de 2013, tem por objetivo buscar 
uma solução mediadora que assegure a prerrogativa 
do Congresso Nacional quanto à decisão final do pro-
cesso legislativo, deliberando sobre o veto presidencial, 
mas, ao mesmo tempo, fixando uma regra que asse-
gure um ponto final nesse rito legislativo, semelhante 
àquela que é imposta pela Carta Magna ao Presidente 
da República para sancionar projeto de lei, segundo 
a qual, passado o prazo constitucional, o silêncio im-
porta sanção.

No caso do Congresso Nacional, em razão da 
característica singular do processo legislativo, essa 
PEC propõe um prazo mais dilatado, de 90 dias, para 
que os Deputados e Senadores organizem sua agenda 
legislativa para apreciação do veto em reunião conjun-
ta, segundo as regras estabelecidas pelo Regimento 
Comum, e o não cumprimento do prazo importará a 
concordância do Congresso Nacional com o veto apos-
to pelo Presidente da República.

A sistemática proposta apresenta uma solução 
clara e eficiente, respeitando as prerrogativas de am-
bos os Poderes, para todos os novos vetos apostos 
pela Presidência da República a partir da promulgação 
dessa proposta de emenda constitucional.

É necessário, Srªs e Srs. Senadores, no entanto, 
atentar também para o tratamento a ser dispensado 
aos mais de três mil vetos constantes da pauta do Con-
gresso Nacional e a todos os que forem apresentados 
antes da promulgação dessa PEC. Para tanto, estamos 
fixando como regra transitória um prazo de até quatro 
anos para que sejam apreciados, findo o qual serão 
considerados, também, mantidos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tanto o Se-
nado Federal quanto a Câmara dos Deputados iniciam 
os seus trabalhos sob a regência de novas Mesas Di-
retoras. Trata-se do segundo biênio da 54ª Legislatura.

Os dois presidentes eleitos inseriram nas suas 
prioridades de mandato a solução do impasse dos 
vetos presidenciais.

A PEC nº 1, de 2013, tem exatamente este ob-
jetivo: preocupa-se em, de forma simples e eficiente, 
garantir a conclusão do processo legislativo, o que in-
felizmente não tem ocorrido.
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Eu gostaria, antes de encerrar, de conceder um 
aparte ao nobre Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Sérgio, eu ouvi com atenção o pronunciamento de V. 
Exª e vou analisar essa proposta de emenda consti-
tucional de V. Exª, que me parece bem inteligente. A 
minha preocupação é a seguinte: o veto, de acordo 
com o art. 66, §§ 1º e 4º, da nossa Constituição é um 
controle que o Executivo faz sobre o Legislativo, e a 
derrubada do veto é um controle do Legislativo sobre 
o Executivo. Se nós permitirmos a derrubada do veto, 
uma derrubada tácita do veto, ou por decurso de pra-
zo, como existia com o decreto-lei nas Constituições 
de 67 e 69, nós vamos inverter a lógica, porque a 
derrubada do veto visa dar força às minorias parla-
mentares. Imagine: no Brasil, notadamente a partir da 
Constituição de 88, com o surgimento do chamado 
presidencialismo de coalizão, a maioria dos partidos 
políticos são adesistas. O governo ou o Presidente da 
República, não interessa o partido ou o sexo daque-
le que exerce o Poder Executivo, faz quase que uma 
atração gravitacional de outros partidos políticos e de 
outros apoiamentos.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Aí, o 
Executivo terá uma bancada muito grande na Câmara 
e no Senado, por óbvio, por consequência, no Con-
gresso, que não se manifesta, e a palavra final será do 
Poder Executivo; não será mais do Poder Legislativo. 
Isto me faz lembrar a Constituição de 1824, que dava 
ao Imperador a palavra final sobre o veto. Então, aí, nós 
estaríamos já, desde logo, patenteando que vivemos 
sob um presidencialismo monárquico ou imperial, em 
que a palavra final será do Executivo diretamente ou 
indiretamente, porque ele vai ter a maioria no Congresso 
Nacional. A derrubada do veto por decurso de prazo, 
ou derrubada tácita, me parece que esteja a merecer 
maior reflexão de todos nós. Mas eu cumprimento V. Exª 
pelo belíssimo pronunciamento e vou, com a atenção 
e o respeito que V. Exª merece, atentar para este fato.

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Meu caro Senador Pedro Taques, penso que o Con-
gresso Nacional não tem feito a sua parte. Mais de dez 
anos sem analisar um veto é dar ao Poder Executivo 
o poder final no processo legislativo.

Se impusermos um prazo de 90 dias, acredito 
que o Congresso vá se movimentar nesse sentido. 
Acho que o Congresso Nacional tem de começar a 
se libertar. E, a partir do momento em que houver 
uma imposição de análise em 90 dias do veto, ele vai 
analisar. Imagine a questão dos royalties, se nós nos 

submeteríamos integralmente à decisão presidencial 
com relação ao veto.

Sr. Presidente, para finalizar, eu gostaria de pedir 
a todos os Líderes partidários e à Mesa do Congresso 
Nacional a prioridade na apreciação dessa proposta 
que é de interesse de todos os cidadãos brasileiros.

Muito obrigado, e boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza. Aproveito para 
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Leio expediente sobre a mesa.

A Presidência recebeu Ofício dos Líderes do Par-
tido da Social Democracia Brasileira – PSDB, da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal, indicando 
o Deputado Antonio Imbassahy, para exercer o cargo 
de Líder da Minoria no Congresso Nacional.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. PSDB/nº 43/2013

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Líder

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Anto-

nio Imbassahy como Líder da Minoria no Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB – Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

Voltamos à lista de oradores inscritos. Em permuta 
comigo – permutei com a Senadora Angela Portela –, 
convido para fazer uso da palavra o Senador Casildo 
Maldaner, pelo tempo regimental.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, embora em 
breve tempo e em poucas palavras, não posso deixar 
de fazer algumas considerações sobre os resultados 
e a preocupação que se vai tendo em função do que 
ocorre na Petrobras, em função do que vem aconte-
cendo no abastecimento de derivados no Brasil, na 
importação de derivados. O País está com o consumo 
cada vez maior, e nós não estamos tendo condições 
de industrializar, de refinar o petróleo que produzimos. 
Estamos perdendo espaço, estamos perdendo divisas. 
O Brasil, com isso, está perdendo em outros campos 
e, principalmente, nesse setor, que temos condições 
de equilibrar. O que houve no último exercício é muito 
negativo, Sr. Presidente e nobres colegas.
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Por isso, ao iniciarmos nossos trabalhos, volto a 
atenção a uma questão urgente para que nosso País 
continue crescendo. Trata-se de aumentarmos a pro-
dução de gasolina e de derivados dentro do território 
nacional, através da construção, inclusive, de novas 
refinarias.

Foi divulgada pela imprensa a situação lastimável 
que a Petrobras vem enfrentando. A Petrobras apresen-
tou, nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, o pior lucro, o 
pior resultado dos últimos oito anos. A principal causa 
é o fato de a estatal ter de importar combustíveis a 
preços bem mais altos do que os praticados no mer-
cado doméstico. Foi o menor lucro líquido da Petrobras 
desde 2004. Na comparação com 2011, a queda foi 
de R$12,13 bilhões, aproximadamente 36% a menos. 
Alguns fatores explicam essa redução: 1) a produção 
de óleo caiu 2%; 2) a desvalorização do real frente ao 
dólar pesou; 3) a Petrobras está pagando bem mais 
caro pela importação dos derivados de petróleo.

O baixo desempenho, porém, tem muito a ver com 
o crescimento da demanda por gasolina no Brasil. A 
Petrobras passou a importar o combustível por um pre-
ço bem mais alto do que vendia no mercado interno ou 
do que vende no mercado interno. Só no ano passado, 
o volume de combustível importado cresceu 100% em 
relação a 2011. Vejam o crescimento do último exer-
cício! Em relação a 2011, no ano passado cresceu o 
dobro, ou seja, houve 100% a mais de importação de 
derivados, principalmente de gasolina.

Atualmente, conforme divulgado pelo Departa-
mento de Energia dos EUA, a gasolina é vendida nos 
postos norte-americanos ao preço de US$0.96 por 
litro. No Brasil, o preço comercializado é de U$1.45, 
portanto 51% maior que o dos EUA.

A produção média de petróleo e de gás natural da 
Petrobras, em julho de 2012, foi de 2,5 milhões barris de 
óleo equivalente por dia. Utilizando praticamente 100% 
de sua capacidade de refino, a produção de deriva-
dos da companhia ficou em 2,2 milhões de barris/dia, 
bem aquém das nossas necessidades. Quer dizer, não 
estamos conseguindo refinar o que produzimos. Isso 
vem, sem dúvida alguma, prejudicando-nos demais.

Estudos realizados pelo próprio Governo Federal 
indicam que esse quadro não se deve alterar tão cedo 
– pelo contrário, esse quadro se agravará. Foram feitas 
três simulações, em que variam as medidas adotadas 
para o fortalecimento do mercado de combustíveis e 
para o crescimento da produção de gasolina e de eta-
nol, por exemplo. Na mais otimista delas, haverá um 
aumento de 354% na importação de gasolina no perío-
do de dez anos. De acordo com a própria Petrobras, o 
gasto com importação do combustível até 2020 será de 
US$58 bilhões – esse será o gasto só na importação.

Não podemos negar, contudo, a conclusão óbvia 
da necessidade de ampliar nossa capacidade de refino 
de petróleo. Mesmo se tratando de uma das maiores 
companhias de energia do mundo, a Petrobras tem 
suas limitações. Atualmente, além das doze refinarias 
em atuação, estão sendo construídas outras cinco. 
Em seu plano de negócios para o período 2012/2016, 
estão previstos investimentos da ordem de US$65,5 
bilhões no segmento de refino, de transporte e de co-
mercialização. Especificamente no refino, são cerca 
de US$35 bilhões, aproximadamente R$70 bilhões. 
Apesar de significativos os investimentos, se levar-
mos em conta ainda o aumento de produção advindo 
da exploração dos campos do pré-sal, fica evidente a 
conclusão de que eles não serão suficientes para fa-
zer frente à demanda.

A participação da iniciativa privada no setor de 
refino de combustíveis, nobres Colegas, configura-
-se alternativa viável, de rápida implementação, que 
poderá trazer os efeitos desejados seja no modelo 
de concessão, seja em parceria direta com a própria 
Petrobras. O Governo Federal já apostou no modelo 
de concessões para a administração aeroportuária e, 
recentemente, no Plano de Infraestrutura Logística, 
mais especificamente para a construção de ferrovias.

No âmbito do refino, não faltarão parceiros inte-
ressados, no Brasil e no exterior, sempre sob a devida 
fiscalização dos órgãos competentes, notadamente a 
ANP – Agência Nacional do Petróleo, com a super-
visão técnica, é claro, da própria Petrobras, com sua 
vasta expertise.

Com o modelo de parceria, a sociedade brasileira 
é beneficiada por todos os aspectos, da geração de 
empregos ao crescimento da arrecadação de tributos. 
A união de forças poderá proporcionar o quadro de am-
pliação da oferta de combustíveis, condição essencial 
para o crescimento de nosso País.

Trago essas considerações, Sr. Presidente, ten-
do em vista a gravidade do problema e a preocupa-
ção que atinge todos, que atinge nós catarinenses, 
até pela logística que lá existe nos cinco portos que 
temos, pela costa, pela nossa universidade estadual, 
que forma engenheiros do petróleo. Tudo se coloca 
à disposição. O pré-sal inicia-se nos mares de Santa 
Catarina e vai até o Espírito Santo. Acho que seria ali 
uma refinaria moderna, de tamanho médio, um dos 
grandes caminhos, com a participação da iniciativa 
privada. Essa é uma das soluções, e Santa Catarina 
se coloca à disposição para ajudar o Brasil, não só o 
nosso Estado. Vamos ajudar o Brasil com tecnologia, 
com conhecimento, com logística, com empresas do 
Brasil e do exterior interessadas em participar. Tudo 
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está à disposição, sem demérito das outras cinco re-
finarias em construção.

Acho que temos de somar esforços. Isso é fun-
damental. Já produzimos praticamente o petróleo ne-
cessário, mas não temos condições de refiná-lo. Falta 
essa capacidade. E a perda de divisas que está ha-
vendo é muito grande, e não é por aí que vamos en-
contrar os caminhos.

Por isso, termino meu pronunciamento, colocando 
essa preocupação no início desta Legislatura. Já viemos 
batalhando no exercício passado, já tivemos um encon-
tro com a Presidenta da Petrobras e com o Ministro de 
Minas e Energia. A Bancada catarinense toda, todos 
os parlamentares de nosso Estado têm participado. 
Enfim, todos nós estamos embrenhados, bem como o 
setor produtivo catarinense, a federação das indústrias, 
a universidade, assim por diante. Acho que esse é um 
caminho, e não podemos ficar de lado nessa caminhada.

Finalizo, então, Sr. Presidente, colocando essa 
preocupação. Agradeço a V. Exª por permitir a permuta 
com a Senadora Angela Portela, para que eu pudesse 
trazer essa preocupação na tarde de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, caro Senador Casildo Maldaner.
O próximo orador é o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Jorge Viana, que bom que 
V. Exª agora preside os nossos trabalhos! Eu gostaria 
de comentar alguns aspectos do desenvolvimento de 
nossa política econômica e aqui assinalar duas con-
tribuições importantes.

A primeira delas diz respeito à economia com 
juros, que tem sido utilizada para elevar o custeio. Em 
editorial do Valor Econômico, há o registro de que a 
diminuição da taxa de juros vem sendo muito positi-
va para a economia brasileira, ainda que precisemos 
examinar isso com alguns cuidados. Diz o editorial do 
Valor Econômico de ontem: 

Ofuscada pelos truques e artifícios contábeis 
utilizados pelo governo para fechar suas con-
tas no fim do ano passado, uma boa notícia na 
área fiscal passou despercebida [é justamen-
te isto que quero salientar]: os gastos com o 
pagamento de juros da dívida pública caíram 
muito em 2012, em comparação com o ano 
anterior, como resultado da redução continu-
ada da taxa Selic pelo Banco Central.
A despesa do setor público com juros diminuiu 
de 5,71% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2011 para 4,85% do PIB no ano passado – uma 
expressiva redução de 0,86 ponto percentual 

do PIB ou R$ 22,8 bilhões. A economia com 
juros foi maior do que o gasto no ano passa-
do com o Bolsa Família, principal programa 
social do governo.
Este é um fato notável. Aos poucos, em ritmo 
às vezes considerado lento por alguns, a taxa 
real de juros brasileira vai se aproximando 
dos padrões internacionais e o gasto do setor 
público com o serviço de suas dívidas vai se 
tornando um peso menos opressivo para os 
contribuintes.
É importante não esquecer que a despesa com 
juros chegou a superar 9% do PIB na década 
passada, o que colocava o Brasil como um tris-
te caso a despertar a curiosidade das demais 
nações. Essa é uma distorção que começa a 
ser corrigida.
A queda do pagamento de juros abriu um espa-
ço considerável nas contas públicas, mas não se 
refletiu no principal indicador fiscal, que é o re-
sultado nominal – critério utilizado pelos países 
desenvolvidos e por quase todos os emergentes, 
pois considera todas as despesas, inclusive as 
financeiras. O déficit nominal do setor público 
brasileiro saiu de 2,61% do PIB em 2011 para 
2,47% do PIB no ano passado – uma redução 
de apenas 0,14 ponto percentual do PIB.
O déficit nominal nada mais é do que a despe-
sa com juros menos o superávit primário. Se 
a despesa com juros caiu muito e não houve 
diminuição expressiva também do déficit no-
minal, a explicação é que o superávit primário 
foi reduzido.
Dito de uma maneira mais simples: o resultado 
fiscal registrado em 2012 mostra que a econo-
mia feita com a redução dos pagamentos de 
juros foi usada pelo governo para pagar outras 
despesas primárias.
A meta do superávit primário do setor público 
para 2012 era de 3,1% do PIB. O resultado 
obtido foi equivalente a 2,38% do PIB, segun-
do informou o Banco Central na semana pas-
sada. Mas se dessa conta forem excluídos os 
R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano do Brasil 
(FSB) – usados para aumentar o superávit 
do governo federal –, o superávit efetivo ficou 
em 2,1% do PIB estimado para o ano passa-
do. Ou seja, o resultado fiscal ficou um ponto 
percentual do PIB abaixo da meta. O superá-
vit primário caiu porque o governo elevou as 
despesas primárias.
A questão agora é saber em que foi utiliza-
da a economia com os juros das dívidas. O 
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economista Mansueto Almeida, em seu blog 
na internet, conta que a despesa primária 
federal cresceu de 17,52% do PIB em 2011 
para 18,24% do PIB no ano passado – uma 
elevação de nada menos do que 0,72 ponto 
percentual do PIB.
O aumento, sempre em comparação com o PIB, 
ocorreu, segundo o economista, nas despesas 
com o INSS, com gastos sociais (transferências 
de renda, como o Programa Bolsa Família, a 
Lei Orgânica da Assistência Social, etc.), saú-
de e educação e o que ele chama de custeio 
administrativo, onde inclui os gastos com os 
subsídios do Programa de Sustentação de 
Investimento (PSI), do programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV) e com as despesas de 
passagens aéreas dos servidores, entre outros.
Os investimentos em 2012 (excluindo desse 
conceito as despesas com o programa Minha 
Casa, Minha Vida, considerado gasto de cus-
teio) caíram, segundo Mansueto, em compa-
ração com o PIB. Em 2011, os investimentos 
ficaram em 1,15% do PIB e, no ano passado, 
em 1,09% do PIB.
Ou seja, o espaço fiscal aberto pela queda 
da despesa com o pagamento de juros não 
foi ocupado pelos investimentos em infraes-
trutura, tão essenciais para a retomada do 
desenvolvimento. O mais preocupante é que o 
aumento das despesas, na maioria dos casos, 
tem caráter permanente, o que significa que 
o espaço fiscal já foi definitivamente ocupado.

Acho interessante este editorial do Valor Econô-
mico, de um lado, porque ressalta a diminuição signifi-
cativa que tem havido nas taxas de juros da economia 
brasileira, o que representa um passo saudável que 
vem caracterizando a política econômica do Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff, sobretudo sob o comando 
do Ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Mas há também outro aspecto que eu hoje gos-
taria de assinalar, objeto de um artigo ontem publicado 
no Valor Econômico pelo eminente professor da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, João Saboia, sob 
o título: “Pleno Emprego?”.

A redução acentuada da taxa de desemprego 
do país ao longo dos últimos anos tem leva-
do muita gente a afirmar que o Brasil estaria 
vivendo uma situação de pleno emprego ou, 
pelo menos, de quase pleno emprego. Se, por 
um lado, esse fato seria positivo do ponto de 
vista dos trabalhadores, que se beneficiariam 
de uma maior demanda com melhores salá-

rios e condições de trabalho mais favoráveis, 
por outro, seria um risco para a inflação e para 
o próprio crescimento econômico, na medida 
em que haveria cada vez mais dificuldades 
de contratação de pessoal, especialmente 
quando se trata daqueles com maior nível de 
qualificação.

O Professor João Saboia faz considerações muito 
relevantes a respeito. Prossegue:

Na realidade, estamos longe de tal situação 
e ainda há muito espaço para a inserção de 
mais pessoas no mercado de trabalho, além 
de melhor utilização da atual força de trabalho. 
Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego, do 
IBGE deixam isso claro. A PME conta apenas 
uma parte do que está ocorrendo no mercado 
de trabalho brasileiro, na medida em que cobre 
somente seis regiões metropolitanas. De qual-
quer forma, os principais centros urbanos do 
País estão cobertos, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador 
e Recife. Tais regiões representam cerca da 
quarta parte da população economicamente 
ativa do País. No último mês de dezembro a 
taxa de desemprego não passava de 4,6%, 
indiscutivelmente um valor bastante baixo, 
tanto na comparação com os dados da PME 
nos últimos anos, quanto na comparação com 
o que acontece atualmente no resto do mundo. 
Mas uma análise mais atenta dos dados traz 
novas informações.

Ressalto que ainda ontem, em sua mensagem, 
a Presidenta Dilma Rousseff justamente enfatizou a 
taxa de desemprego bastante baixa ocorrida em de-
zembro passado.

Mas, segundo a Pesquisa Mensal do Empre-
go, havia 23,4 milhões de pessoas ocupadas 
naquele último mês. Destas, pouco mais da 
metade estava empregada com carteira as-
sinada, situação típica dos melhores empre-
gos no setor formal da economia. As demais 
eram trabalhadores por conta própria (4,1 mi-
lhões), empregados sem carteira assinada 
(3,7 milhões), funcionários públicos ou milita-
res (1,8 milhão) e empregadores (1 milhão). 
Entre o pessoal ocupado, havia 3 milhões de 
sub-remunerados, recebendo menos que o 
salário mínimo horário, e 480 mil trabalhando 
poucas horas, embora disponíveis para jor-
nadas maiores.
Verifica-se, portanto, que parcela importan-
te dos “ocupados” poderia ser muito melhor 
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aproveitada, trabalhando mais horas, sendo 
remunerada com salários mais elevados e par-
ticipando do setor formal da economia. Uma 
das consequências de tais mudanças seria um 
inevitável aumento da produtividade do traba-
lho e, consequentemente, maior potencial de 
crescimento econômico para o País.
Com relação aos trabalhadores desemprega-
dos, totalizavam 1,1 milhão em dezembro, sen-
do constituídos, principalmente, por pessoas 
jovens, do sexo feminino e de nível de escolar 
relativamente elevado – 55% são mulheres; 
41% têm no máximo 24 anos; e 59% possuem 
no mínimo o 2º grau completo. Curiosamente, 
o elevado número de pessoas desempregadas 
com nível de escolaridade alto para o padrão 
do País refiete o próprio aumento dos anos de 
estudo da população brasileira verificado nos 
últimos anos [assinala João Saboia].
Um dos dados mais interessantes divulgados 
mensalmente pela Pesquisa Mensal de Empre-
go, porém muito pouco utilizado pelos analis-
tas, é o referente à população não economica-
mente ativa, correspondendo àqueles que não 
trabalham nem buscam emprego, não sendo, 
portanto, considerados nem ocupados nem de-
sempregados. A maior parte dos 18 milhões de 
pessoas da população não economicamente 
ativa é constituída por crianças e idosos, mas 
uma parte substantiva poderia estar participan-
do do mercado de trabalho se a economia esti-
vesse crescendo a taxas mais elevadas. Havia 
nela, por exemplo, 2,1 milhões de pessoas que 
gostariam de trabalhar, das quais 1,7 miihão 
estavam disponíveis para trabalhar.
Dessas últimas, cerca de 750 mil haviam par-
ticipado do mercado de trabalho nos meses 
anteriores. O total de pessoas da População 
Não Economicamente Ativa que estava dispo-
nível para trabalhar representava um número 
bem superior ao 1,1 milhão de desempregados 
encontrados pela Pesquisa Mensal de Empre-
go em dezembro.
Caso elas estivessem efetivamente procurando 
emprego naquele mês, a taxa de desemprego 
mais que dobraria.
Tendo em vista que a geração de emprego no 
País tem se concentrado no setor terciário (co-
mércio e serviços), onde usualmente os postos 
de trabalho exigem menor nível de qualificação 
e pagam salários menores, a eventual trans-
formação de parte das pessoas atualmente na 
População Não Economicamente Ativa em traba-

lhadores ocupados poderia ocorrer sem maiores 
dificuldades no futuro, reforçando o argumento 
de que ainda nos encontramos muito longe do 
que possa ser considerado como pleno emprego.
Em outras palavras, se a economia se recuperar 
nos próximos anos, haverá um verdadeiro bata-
lhão de trabalhadores potenciais que poderá ser 
mobilizado para ser incorporado ao mercado de 
trabalho. Claro que isso não significa que está 
tudo sob controle e que não seja necessário au-
mentar cada vez mais a qualidade da mão de 
obra brasileira com a melhoria do ensino públi-
co e continuidade do aumento da escolaridade 
da população, além do fortalecimento do ensi-
no técnico de segundo grau. Pelo contrário, tais 
medidas devem ser uma preocupação constan-
te e são fundamentais para a elevação do nível 
de qualificação e de produtividade do trabalho.
Resumindo, o País está distante do que pode-
ria ser considerada uma situação próxima ao 
pleno emprego, tanto pelo fato de que muitas 
pessoas atualmente ocupadas estão sendo 
subutilizadas e se encontram em situação bas-
tante precária e de baixa produtividade, quanto 
pelo grande volume de pessoas que estão dis-
poníveis para serem absorvidas pelo mercado 
de trabalho a qualquer momento, desde que 
a conjuntura econômica seja mais favorável.

Assinalo aqui, Presidente Jorge Viana, que essa 
é tipicamente uma colaboração de grande significado 
de um excelente economista brasileiro. Estou prepa-
rando, Sr. Presidente, uma sugestão à Comissão de 
Assuntos Econômicos – será presidida, conforme a 
indicação do nosso Partido, pelo Senador Lindbergh 
Farias, daqui para a frente. Já conversei com S. Exª, 
com nossa Bancada e com o Senador Welllington Dias 
no sentido de fazermos algumas proposições, e gos-
taria de fazê-las suprapartidariamente. Até conversei 
hoje com o Senador Aloysio Nunes, pois gostaria de 
que ele ajudasse a completar a lista de eminentes eco-
nomistas brasileiros. Poderíamos fazer uma sequência 
de debates, tal como nos brindou o Senador Fernando 
Collor ao presidir a CRE – Comissões de Relações 
Exteriores, no ano passado e nos últimos dois anos. 
Toda segunda-feira, ao final da tarde, tivemos lá de-
bates muito interessantes. Quem sabe a Comissão de 
Assuntos Econômicos possa, da mesma forma, reali-
zar uma sequência de debates. Estou propondo uma 
lista de mais de 30 economistas que, certamente, será 
enriquecida com outras sugestões. 

Acredito que até a primeira reunião da Comissão 
de Assuntos Econômicos possamos, então, aprovar uma 
sequência de debates sobre a política econômica brasilei-
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ra. Assim, examinaremos a possibilidade de construirmos 
uma sociedade civilizada e justa, onde os princípios de 
justiça possam ser contemplados ao mesmo tempo em 
que combinamos ações para alcançarmos maior cresci-
mento econômico possível. A justa distribuição da rique-
za, a erradicação da pobreza absoluta são medidas que 
devem estar juntas com o estímulo a formas solidárias de 
produção, formas cooperativas, com a implementação do 
microcrédito e de todos os tipos de política econômica e 
social que sejam compatíveis com o objetivo da constru-
ção de uma sociedade justa, de um Brasil justo e solidário.

Assim, Sr. Presidente, aqui concluo esta reflexão.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Cumprimento 
V. Exª pelo pronunciamento.

Leio expediente sobre a mesa.
Os abaixo-assinados, integrantes do Partido Demo-

crata (DEM), nos termos do §6º do art. 65 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, indicam o Senador José 
Agripino para exercer as funções de Líder do partido.

Assinam o Senador Jayme Campos, a Senadora 
Maria do Carmo e o Senador Wilder Morais.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

Os abaixo-assinados, integrantes do Partido De-
mocratas – DEM, nos termos do § 6°, do art. 65, do 
Regimento Interno do Senado Federal, indicam o Se-
nador José Agripino para exercer as funções de Líder 
do Partido.

Brasília, 4 de fevereiro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – À publicação.

Com a palavra, usando o espaço da liderança, 
o Senador Romero Jucá, pelo tempo regimental de 
20 minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei breve. Pedi a palavra pela 
liderança do PMDB para fazer dois registros rápidos. 

O primeiro deles é que, no final do ano passado, 
como relator de uma medida provisória enviada pelo 
Governo, nós negociamos com o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio de modo a, com uma 
emenda minha de relator, propiciarmos ao MDIC e ao 
Governo Federal que pudessem dilatar, ampliar os 
prazos de implantação das Zonas de Processamento 
de Exportação.

As ZPEs foram criadas e regulamentadas aqui 
neste plenário, inclusive no bojo de outra medida pro-
visória de que fui relator e onde previmos, por meio 
de uma emenda, já no governo do Presidente Lula, a 
criação e a implantação de ZPEs nas regiões frontei-
riças e de necessidade de desenvolvimento no Brasil. 
E, agora, nós demos novo prazo para que essas ZPEs 
possam ser implantadas.

Na estruturação da produção no País, é muito 
importante que nós tenhamos condições de implan-
tar ZPEs, Senador Jorge Viana, principalmente na 
Amazônia. O modelo da Zona Franca de Manaus deu 
certo, mas este é um modelo, hoje, concentrador na 
região. Na verdade, o que está acontecendo em Ma-
naus é efetivamente a concentração dos processos 
industriais de toda uma região em apenas uma cida-
de. Nós aprovamos zonas francas. Hoje, das Zonas 
Francas de Rondônia, do Amapá, do Acre e de Ro-
raima, a única implantada é a Zona Franca do Acre, 
mas nós queremos mais prazo e queremos o apoio do 
Governo Federal para que as zonas francas possam 
ser implementadas.

Então, fica aqui o nosso apelo ao Ministro Fer-
nando Pimentel no sentido de que, na reunião do 
Conselho das Zonas Francas, no MDIC, possa ser 
efetivamente ampliado o prazo e dadas as condições, 
por meio da Suframa no caso da Amazônia Ocidental, 
de financiamento para a infraestrutura de implantação 
dessas áreas de livre comércio, que serão implantadas 
nos moldes e nas mesmas condições da Zona Franca 
de Manaus.

Outro apelo que quero fazer rapidamente, Sr. 
Presidente, é para que o Ministério Público de Rorai-
ma e o Governo do Estado entrem em entendimento 
no sentido de se voltar a titular as terras do Estado 
transferidas da União para o Governo do Estado de 
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Roraima. Essa titulação foi suspensa pelo Ministério 
Público. O Iteraima – Instituto de Terras de Roraima já 
prestou as informações necessárias e está trabalhando 
junto ao Ministério Público e junto à Justiça Federal.

Portanto, nós fazemos este apelo aqui: como 
articulador que fui da medida provisória por meio da 
qual o Presidente Lula transferiu terras da União para 
o Estado de Roraima, peço que haja o entendimento 
em torno da estruturação do sistema operacional que 
dê segurança à titulação e que os produtores de Ro-
raima possam voltar a receber as suas terras. Portan-
to, ficam aqui o nosso apelo e o registro de que nós 
acompanharemos esse trabalho a fim de que Roraima 
possa titular as suas terras e estas possam se trans-
formar em instrumento de produção, gerando renda e 
atividade econômica para o nosso povo.

Eram esses registros que eu gostaria de fazer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Romero Jucá, 2º 
Vice-Presidente do Senado, a quem passo a Presi-
dência dos trabalhos, pois também quero fazer uso 
da palavra, como orador inscrito.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caros 
colegas Senadores e Senadoras, Sr. Presidente, cole-
ga de Mesa Romero Jucá, ocupo a tribuna do Senado 
Federal, obviamente, como todo brasileiro, ainda cons-
ternado com essa situação. Acabei de ler sobre isso e, 
mais uma vez, fiquei chocado com este tema trazido 
aqui pela colega Ana Amélia e pelo nobre Senador 
Paim: a tragédia de Santa Maria. Não posso pensar 
em usar pela primeira vez a tribuna do Senado e não 
me solidarizar com as famílias, com todos que estão 
sentindo o drama que o nosso País, lamentavelmen-
te, vive, especialmente a cidade de Santa Maria e o 
Rio Grande do Sul. Mais um jovem faleceu hoje, au-
mentando o número de perdas. Pretendo, ainda nes-
ta semana, talvez amanhã, fazer um pronunciamento 
sobre esse tema.

Hoje, ocupo a tribuna para agradecer a confian-
ça do Plenário do Senado Federal e a indicação dos 
meus colegas de bancada para que eu pudesse ter o 
privilégio de ocupar a 1ª Vice-Presidência do Senado 
Federal. Então, antes de tudo, eu queria muito agra-
decer a confiança de todos os colegas Senadores e 
Senadoras e dizer que pretendo aqui dar minha con-

tribuição, agora com a responsabilidade ampliada. 
Devo buscar uma maneira de desempenhar bem não 
só o meu papel de Senador, mas também o de Vice-
-Presidente da Casa, como membro da Mesa Diretora.

O Acre já foi agraciado em outras duas ocasiões 
com a eleição para a Vice-Presidência do Senado: 
na primeira vez, o meu irmão, Tião Viana, assumiu 
a Vice-Presidência no biênio 2007/2009, e, no ano 
passado, o colega Senador Anibal Diniz, substituindo 
a Senadora Marta Suplicy, que ocupa um Ministério 
do Governo da Presidenta Dilma, assumiu também a 
Vice-Presidência. E tenho o privilégio, a oportunidade 
de, recém-chegado a esta Casa – estou há dois anos 
no Senado –, assumir a missão tão nobre de compor 
a Mesa Diretora.

Eu queria cumprimentar o novo Presidente da 
Casa, Senador Renan Calheiros, e ressaltar que o atual 
momento político e os problemas do Senado são de-
safios para o novo Presidente da Casa. Sinceramente, 
espero que ele, com a capacidade e a determinação 
que tem, possa nos ajudar a todos a superar esses 
obstáculos, que não são pequenos. Refiro-me à ma-
neira como, hoje, a sociedade brasileira nos vê a todos 
e vê a atuação do Senado Federal e do Parlamento 
brasileiro. Desejando uma boa gestão ao Presidente 
Renan, eu queria dizer que espero, sinceramente, que 
ele possa trabalhar e que todos nós possamos atuar no 
sentido de fazer com que o Senado possa bem cum-
prir sua prerrogativa e assim atender aos interesses da 
opinião pública do nosso País. É um desafio enorme.

Quero aqui registrar o nome de todos os que 
compõem a nova Mesa Diretora do Senado, no caso 
atendendo à proporcionalidade partidária. Foi assim 
que fui indicado pela minha Bancada para Vice-Presi-
dente. Depois, recebi aqui 65 votos dos 68 Senadores 
e Senadoras presentes.

Assim, quero cumprimentar o Senador Renan 
Calheiros. Estou na condição de 1º Vice-Presidente 
da Casa. Cumprimento o 2º Vice-Presidente, Sena-
dor Jucá; o 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro; a 2ª 
Secretária, Senadora Angela Portela; o 3º Secretário, 
Senador Ciro Nogueira; o 4º Secretário, Senador João 
Vicente Claudino; o 1º Suplente, Senador Magno Mal-
ta; o 2º Suplente, Senador João Durval; o 3º Suplente, 
Senador Jayme Campos; e o 4º Suplente, Senador 
Casildo Maldaner.

Quero também cumprimentar, mesmo de forma 
breve, o ex-Presidente da Casa, Senador José Sarney, 
ressaltando o trabalho do Senador à frente da Presi-
dência do Senado nos últimos anos. O seu exemplo 
de dedicação ao Parlamento brasileiro e o tempo que 
tem de Parlamento brasileiro, de certa forma, fazem 
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com que sua atuação já faça parte da história do Par-
lamento do País.

Quero agradecer especialmente ao Presidente 
Sarney a atenção que recebi desde que cheguei a 
esta Casa, especialmente a maneira carinhosa e as 
referências que o Presidente Sarney fez quando da 
presença do meu pai aqui, no último dia 1º, no dia da 
eleição da Mesa Diretora do Senado Federal.

Eu também gostaria de cumprimentar a nova 
Mesa Diretora da Câmara eleita, ao mesmo tempo 
dizendo que a composição da Câmara e do Senado 
constitui o Congresso Nacional. Daqui, eu queria cum-
primentar o Presidente da Câmara, Deputado Henrique 
Alves; o Vice-Presidente, Deputado André Vargas; o 2º 
Vice-Presidente, Deputado Fábio Faria; o 1º Secretá-
rio, o colega e parlamentar acreano Deputado Márcio 
Bittar; o 2º Secretário, Deputado Simão Sessim; o 3º 
Secretário, Deputado Maurício Quintella; o 4º Secre-
tário, Deputado Carlos Biffi; o 1º Suplente, Deputado 
Gonzaga Patriota; o 2º Suplente, Deputado Wolney 
Queiroz; o 3º Suplente, Deputado Vitor Penido; e o 4º 
Suplente, Deputado Takayama.

Srªs e Srs. Senadores, o Parlamento atravessa 
um período crítico. A política viveu um ano conturbado 
em 2012. Há quem diga, na imprensa, que falta repre-
sentatividade ao Congresso. Tal crítica, no meu ponto 
de vista, é exagerada, mas ela é real e está aconte-
cendo não só por parte da imprensa. Essa crítica vem 
num momento em que a própria política é colocada 
em um patamar menor na vida nacional. Refiro-me, 
exclusivamente, aos parlamentos.

Nesse sentido, vale lembrar que, quando da cria-
ção de Brasília, quando da elaboração e da criação do 
projeto da Praça dos Três Poderes, o saudoso arquiteto 
Oscar Niemeyer, na distribuição dos espaços físicos 
destinados aos Poderes na Praça dos Três Poderes, 
estabeleceu que o Parlamento ficaria à frente e mais 
ao alto; o Executivo, um pouco atrás, à esquerda; e o 
Judiciário, um pouco atrás e abaixo, à direita. É óbvio 
que o nosso querido Oscar Niemeyer, um arquiteto 
renomado mundo afora e que lamentavelmente nos 
deixou há pouco tempo, não quis com isso diminuir os 
outros Poderes, mas quis ali fazer valer um principio 
constitucional, que é o da importância do voto.

Neste sentimento de incompreensão e de intole-
rância que estamos vivendo, é hora de o Senado pro-
mover uma agenda de trabalho que venha ao encontro 
dos anseios do cidadão, da sociedade brasileira, e isso 
não depende de crítica, isso não depende de cobran-
ças, isso não depende de outros setores da socieda-
de, mas depende exclusivamente do Senado Federal.

Hoje, estamos iniciando os trabalhos, de fato, e, 
no início destes trabalhos, nós podemos estabelecer 

uma nova agenda. Aliás, a própria Presidenta Dilma, na 
mensagem que nos enviou e que foi lida ontem numa 
sessão do Congresso, na mensagem encaminhada 
ontem ao Parlamento, apontou que o Parlamento tem 
um papel imprescindível. É assim que nós devemos 
entender a base da democracia brasileira: o papel do 
Parlamento é imprescindível. 

Disse a Presidenta:

“O Congresso Nacional deu mostras em 2012, 
mais uma vez, de sua capacidade de buscar 
as soluções legislativas mais adequadas aos 
interesses estratégicos do País e de nossa 
população. No ano que passou, o Executivo 
Federal encontrou, no Congresso Nacional, 
um parceiro crítico e, ao mesmo tempo, co-
laborativo para as suas propostas, de forma 
a enfrentar os desafios ao fortalecimento do 
processo de desenvolvimento brasileiro.”

É bem verdade que houve avanços nos últimos 
anos com a definição de marcos legais importantes para 
o País, como a aprovação do próprio Código Florestal, 
da Lei de Acesso à Informática, assim como a nova 
legislação para os royalties do petróleo, cujos vetos 
ainda precisam ser apreciados pelo Parlamento, e esse 
é motivo de nova polêmica já neste começo de 2013.

Sr. Presidente, aliás, o ano de 2012 não acabou 
do ponto de vista do Legislativo. V. Exª mesmo traba-
lhou muito, dedicou-se muito para arranjar um enten-
dimento para a votação do Orçamento.

Mas o fato é que, até hoje, o Orçamento de 2013 
não foi votado. E lamentavelmente hoje, numa reunião 
de que tive o privilégio de participar, com os Presiden-
tes das duas Casas, com os Líderes das duas Casas, 
o entendimento não veio, e se subordinou a votação 
do Orçamento à apreciação dos vetos. Quer dizer, te-
mos um certo impasse, e a pauta do Congresso está 
sobrestada. E todos nós sabemos que o Brasil não tem 
tempo a perder, que a elaboração da peça orçamentária 
é, talvez, a mais importante atribuição do Parlamento 
brasileiro, e estamos começando 2013 carregando nas 
costas a pauta de 2012.

Os vetos dos royalties também não foram vota-
dos e, muito menos, um tema da maior importância, 
que é o regramento para a distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados. Com a deliberação do Su-
premo Tribunal Federal, nós teríamos que ter votado 
até o final do ano passado as novas regras para a dis-
tribuição dos recursos do FPE.

Mas, depois de concluir esse trabalho, o que 
certamente faremos nas próximas semanas, temos 
pelo menos três grandes novos desafios. Um deles é 
a reforma política. O outro, a reforma tributária. E eu 
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incluo um tema que, certamente, irá colaborar para que 
a agenda de trabalho do Senado Federal se reencontre 
com os interesses do cidadão brasileiro. Refiro-me à 
votação do novo Código Penal.

O Código Penal brasileiro é de 1940. Nós temos 
todos os anos contado as vítimas. Foram 52 mil as-
sassinatos no ano de 2012. E com certeza, lamenta-
velmente, esse número crescerá agora em 2013 se 
nada for feito. Temos uma comissão criada, temos 
uma composição estabelecida, um Relator definido, 
Senador Pedro Taques, e eu sinceramente espero que 
o conjunto dos colegas entenda que esse é um dos 
temas mais prioritários para trabalharmos no Senado 
neste semestre.

Mas volto à reforma política. É a mais urgente 
das reformas. Subi à tribuna hoje, faço o meu primei-
ro discurso e acho que o Senado Federal, a Câmara 
dos Deputados, o Congresso brasileiro não terá a 
autoridade que todos nós esperamos que ele tenha; 
não terá a respeitabilidade que todos nós esperamos 
conquistar; não terá cumprido o seu mais importante 
papel constitucional – o de ser, de fato, a base da de-
mocracia brasileira como Parlamento – se não fizer a 
reforma política.

A reforma política não é atribuição do Executi-
vo, a reforma política não é atribuição do Judiciário. A 
reforma política é atribuição do Congresso, do Parla-
mento brasileiro. Se a respeitabilidade diminui, a dos 
políticos e a da política, boa contribuição tem dado a 
ausência de regras claras, especialmente quanto ao 
financiamento de campanhas.

O processo de judicialização das campanhas 
eleitorais da política brasileira não tem fim. Eleição 
neste País não termina! Há sempre um terceiro, quarto 
e quinto turnos.

Hoje em dia, quem quer ganhar eleição no Bra-
sil, se não quiser ter muito sacrifício e tiver dinheiro, 
contrata uma boa banca de advogados que será bem 
capaz de, com pouco voto, vencer eleição. É bem capaz 
de ocupar espaços nos parlamentos se tiver uma boa 
banca de advogados trabalhando a seu lado.

O voto está em segundo plano. Aliás, o voto no 
País está sem valor. Penso que isso não é por conta 
da ação do Judiciário, muito menos do Executivo. Isso 
ocorre em decorrência de o Parlamento não cumprir 
sua parte.

Quem impede a reforma política? Quem não quer 
a reforma política? Os maus políticos. Os que querem 
a política do jeito que ela está: desacreditada.

Do meu ponto de vista, eu que tive a oportunidade 
de ser prefeito e governador, tendo ocupado e conquis-
tado cargos por intermédio de votos, não tenho dúvida, 
nenhuma dúvida, de que nós não vamos conquistar a 

respeitabilidade que sonhamos ter, ou que esperamos 
conquistar, se não fizermos a reforma política.

Cito também a reforma tributária e, como já citei, 
a reforma do Código Penal, para mostrar a agenda que 
o Parlamento poderia cumprir para se reencontrar com 
a opinião pública nacional.

Estou certo de que a reforma política é um pilar 
de nossa democracia. O princípio de um homem, um 
voto; uma mulher, um voto. O voto e a democracia. Para 
que a participação popular seja assegurada, é neces-
sário tocar e voltar a tocar num aspecto fundamental 
da representação parlamentar, que é o financiamento 
das campanhas. Não tem sentido se falar em transpa-
rência no Brasil quando a conquista de votos não tem 
transparência. É fundamental tomarmos uma decisão.

A Comissão da Reforma Política deliberou sobre 
o financiamento público de campanha, mas se engana 
quando, numa análise superficial, acha que o problema 
não está no financiamento de campanha. Está, sim.

Gostaria de disputar eleições neste País com 
igualdade de condições, onde o dinheiro não seja a 
voz mais altiva. Certamente, esse é o propósito da 
maioria dos colegas com quem convivo e com quem 
converso, mas não é assim que se estabelece a con-
quista de mandatos neste País. Bem estruturado do 
ponto de vista financeiro, às vezes fazendo parte de 
um partido recém-criado – não tenho nada contra a 
criação de partidos e acho que isso é exatamente 
consequência da ausência de uma reforma política –, 
é assim que se ganha eleição no nosso País: com um 
bom advogado e com dinheiro.

Estou certo de que temos muitas exceções. Eu, 
modéstia à parte, incluo-me nessas exceções, porque 
a minha campanha para o Senado foi uma das mais 
baratas da história do Acre, mas, mesmo assim, isso 
não me impediu de responder a processos até hoje, por 
conta dos bons advogados contratados por adversários.

Então, é uma incoerência! Tudo isso decorre de 
um processo de regras não claras, que judicializaram 
a política...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para 
concluir, Sr. Presidente, judicializaram a política e agora 
estão politizando o Judiciário.

Enquanto o Parlamento não definir as regras, não 
fizer a reforma política, vamos, sim, estar à mercê das 
interpretações ora do Superior Tribunal Eleitoral ora dos 
tribunais superiores, do próprio Supremo.

Então, concluo as minhas palavras agradecen-
do mais uma vez o privilégio de ter sido merecedor 
do voto dos colegas para ocupar a Vice-Presidência 
do Senado Federal. Eu pretendo, como membro da 



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 01201 

Mesa Diretora desta Casa, como Senador, como re-
presentante do Acre aqui no Senado, lutar para que a 
política volte a ser... 

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...res-
peitada e valorizada; que o Parlamento recupere par-
te, pelo menos, do seu prestígio junto à sociedade, e 
isso nós... (Fora do microfone.) só vamos alcançar com 
atitudes, com posições claras assumidas aqui, como 
a da reforma política.

Então, por fim, queria agradecer, do fundo do co-
ração, a todos os meus irmãos acrianos que me deram 
o privilégio deste mandato, a todos os amazônidas que 
contam e sabem que a Amazônia é uma das missões 
do meu trabalho e, ao mesmo tempo, agradeço a cada 
colega que me confiou o voto para assumir tão honro-
sa função de Vice-Presidente do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Senador Jorge Viana, eu quero parabenizá-lo 
pelo discurso, parabenizá-lo também por assumir a 1ª 
Vice-Presidência do Senado, registrar, com satisfação, 
já que V. Exª falou em amazônida, que, dos sete titu-
lares da Mesa, quatro são amazônidas – eu, V. Exª, o 
Senador Flexa Ribeiro e a Senadora Angela Portela 
– e registrar, também, a V. Exª que a necessidade das 
reformas é imperiosa.

V. Exª falou sobre reforma política. Foi um dos 
temas do Presidente Renan Calheiros no seu discur-
so, e é fundamental que nós possamos ter clareza nas 
regras eleitorais, para evitar exatamente o terceiro ou 
quarto turno que ocorrem hoje na política brasileira. Na 
verdade, todas as eleições são esticadas para os tribu-
nais, o que, na verdade, não é salutar para ninguém.

Sobre a mesa, dois requerimentos que eu colo-
co em votação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Em votação o Requerimento nº 9, de 2013, 
do Senador Acir Gurgacz, que solicita licença dos tra-
balhos da Casa para participar de visita oficial à Polô-
nia, por indicação da Presidência, a convite formulado 
pelo Parlamento polonês, do período de 15 de fevereiro 
a 3 de março do corrente, e comunica, nos termos do 
art. 39, I, do Regimento Interno, a ausência do País 
durante o referido período.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Em votação também o Requerimento nº 10, 
de 2013, do Senador Roberto Requião, que solicita li-
cença dos trabalhos da Casa para participar também 
de visita oficial à Polônia por indicação da Presidên-

cia, no período de 15 a 28 de fevereiro do corrente, e 
comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento In-
terno, a ausência do País durante o referido período, 
a convite do Parlamento daquele país.

Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, ilustre representante amazônico – são os 
do Norte que vêm –, Sras. e Srs. Senadores, começo 
tratando de tema que foi objeto de reunião de líderes, 
hoje, convocada pelo Presidente Renan Calheiros, 
cujo resultado está sendo objeto de certa celeuma, 
de tal modo que me parece que alguns parlamentares 
situacionistas querem trazer a Oposição para uma má 
polêmica a respeito da votação do Orçamento.

A posição do PSDB em relação à votação do Or-
çamento, - enquanto há, hoje, uma quantidade enorme 
de vetos pendentes de deliberação-, é uma posição 
que se assenta na Constituição Federal.

Esqueçamos a medida liminar concedida pelo 
Ministro Fux a respeito da ordem cronológica dos ve-
tos. Essa decisão judicial teve o condão de colocar em 
evidência um artigo da Constituição brasileira que vinha 
sendo descumprido há muitos anos a respeito dessa 
questão, ou seja, das consequências decorrentes da 
não apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional.

Há muito tempo, meu caro Senador Jayme Cam-
pos – V. Exª foi Líder da Minoria no Congresso –, nós 
todos estamos descumprindo a Constituição. Esta é a 
realidade dos fatos, e isso tem de parar um dia.

Essa questão foi suscitada, veio à baila a partir 
de uma decisão liminar do Ministro Fux, que é uma li-
minar e que não aborda diretamente o problema, mas 
o texto constitucional está aí, é claro.

O que diz a Constituição? A Constituição, no art. 
66, §6º, diz o seguinte:

Art. 66
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo esta-
belecido no § 4º [ou seja, o prazo de 30 dias 
a partir do recebimento do veto], o veto será 
colocado na ordem do dia da sessão imediata, 
sobrestadas as demais proposições, até sua 
votação final.

“Sobrestadas”, para quem não entende o “juridi-
quês” em que nós, frequentemente, nos exprimimos, 
é o mesmo que “paralisadas”, todas as proposições, 
até que se votem os vetos pendentes. É isso.
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Ora, o Orçamento é uma lei, um projeto de lei. O 
Orçamento se torna Orçamento mediante aprovação 
do projeto de lei orçamentária. Projeto de lei é uma 
proposição, e uma proposição que é aprovada, aliás, 
por maioria simples – lei ordinária.

O que a Oposição, hoje, disse na reunião dos 
Líderes, é que nós ficamos com a Constituição. Não 
queremos votar por acordo de lideres o que significaria 
sem verificação de quorum, na sessão do Congresso 
Nacional que deverá apreciar o projeto de lei orça-
mentária. Nós temos um problema que precisa ser re-
solvido, sob pena de votarmos o Orçamento que, em 
nossa opinião, seria muito vulnerável sob o ponto de 
vista jurídico: poderia ser derrubado por petição sim-
ples, subscrita por um estagiário de curso de Direito. 
E o entendimento da Oposição é que não é prudente 
proceder dessa forma.

O Governo tem outro entendimento. Se o Gover-
no tem outro entendimento, se o Governo considera 
que é possível votar o Orçamento passando por cima 
dessa disposição constitucional, o que deve fazer o 
Governo? Deve fazer como dizia o Governador Brizola, 
vaquejar, ou seja, trazer seus Deputados e Senadores 
para votar. Fazer quorum!

Os senhores têm maioria, uma ampla maioria, 
uma maioria oceânica, uma maioria que dispõe de mi-
nistérios, de cargos, de emendas. O que tem que fazer 
o Governo? Pegar o telefone, telefonar para cada um 
dos Deputados e Senadores e dizer: “Olha, meu amigo, 
preciso de você, vamos votar o Orçamento”. Vocês têm 
maioria para isso. O Governo tem maioria para isso.

O problema da Oposição é um problema consti-
tucional, uma questão legal. O problema do Governo 
é um problema de quórum, melhor dizendo, de falta 
de confiança política do Governo na sua base parla-
mentar, especialmente em relação a algumas maté-
rias sensíveis, como royalties do petróleo, como fator 
previdenciário, como Emenda 29, e assim por diante.

Então, não queiram empurrar para o PSDB um 
problema que é do Governo. Toma que o filho é teu! 
Vocês é que têm esse problema. Os senhores gover-
nistas é que precisam resolver esse problema, não 
nós. Se puserem para votar, nós vamos seguramente 
pedir verificação. Mas os senhores têm maioria ampla 
para aprovar.

Essa é a primeira parte do discurso, que diz res-
peito a uma questão conjuntural que eu gostaria que 
ficasse muito clara.

Ouço o Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Se-

nador Aloysio, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo 
e dizer do meu contentamento em tê-lo como Líder do 
nosso partido aqui no Senado.

O SR. ALOYSIO FERREIRA NUNES (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador. Obrigado.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – E 
parabenizá-lo pela postura de coerência. Precisamos 
voltar à prática de não passar por cima da Constituição. 
A inconstitucionalidade virou regra nesta Casa. V. Exª 
tem sido duro quando vêm as medidas provisórias, os 
penduricalhos. Agora mesmo, estamos enfrentando um 
problema de mais de três mil vetos, quando a Consti-
tuição diz: após 30 dias, ele tem que ser votado. Então, 
vamos acabar com isso. Vamos ser honestos com nós 
mesmos. Vamos respeitar a Constituição. Parabéns por 
essa postura e pé firme mesmo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador. Eu agradeço mui-
to o aparte e o estímulo que sempre recebi de V. Exª. 
Agora...

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas um minuto, Senador.

Eu diria que é muito importante para o País ter 
um Orçamento aprovado, e aprovado de modo válido. 
Não sei se é tão importante para o Governo. Por quê? 
Porque se nós examinarmos a execução orçamentá-
ria dos últimos anos, do Governo do PT, o que nós 
verificamos é um acúmulo de dotações que são au-
torizadas pelo Congresso e que não são executadas, 
não são gastas.

O Governo vem acumulando os chamados restos 
a pagar, que passam de um ano para o outro e que 
somam hoje R$170 bilhões.

Ora, Orçamento não executado é estrada que 
não é consertada, é hospital que não é construído, é 
aeroporto que não é modernizado, é investimento em 
energia que não é feito. Isto tem sido a regra: restos a 
pagar que se acumulam.

Por outro lado, o Governo, a Presidente Dilma 
editou uma medida provisória que no nosso entender 
é inconstitucional, mas editou, está em vigor, que abre 
um crédito extraordinário de R$42 bilhões que serão 
para suprir as necessidades orçamentárias; de outra 
forma, por outro lado, serão supridas automaticamen-
te pela liberação de 1/12 a cada mês, das dotações 
constantes na proposta orçamentária.

De modo que, embora seja uma coisa importante 
para o Governo, há tempo sim para o Governo mobilizar 
a sua base de apoio e aprovar o Orçamento, uma vez 
que, do ponto de vista da elaboração orçamentária, o 
Senador Romero Jucá, que foi o Relator geral, fez um 
trabalho muito bem feito, ouviu a Oposição, acatou as 
emendas. Desse modo, do ponto de vista parlamen-
tar, não há maior polêmica em torno dessa questão.
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Ouço o aparte do Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 

– Senador Aloysio, num Plenário de advogados ilus-
tres, ex-Ministro da Justiça, Procurador da República, 
advogado de banca importantíssima, Senador Cyro, 
Lobão, eu não quero ensaiar um aparte de estagiário 
de Direito. Reduzo-me ao raciocínio de um rábula. O 
Ministro Fux, quando disse que não poderíamos vo-
tar nada sem que os vetos fossem votados, estava 
absolutamente certo. Não foi nenhuma interpretação 
da Constituição, foi a aplicação literal do Texto Cons-
titucional. Então, seguramente não podemos votar 
também o Orçamento da União, mas o Ministro abriu 
a possibilidade, em uma conversa paralela, que não 
consta dos autos. É aquela história, o que não consta 
dos autos, o que não está na sentença não existe no 
Direito. No entanto, eu acredito que o único erro nes-
se processo, uma vez que a Constituição proíbe que 
o Congresso Nacional se reúna para votar qualquer 
projeto novo, o que se pode discutir, e talvez aí esteja 
o erro, é a obrigatoriedade de seguirmos a ordem cro-
nológica. Eu acho que nós não podemos votar mais 
nada de novo, mas poderíamos discutir a ordem cro-
nológica. Eu acho que o Supremo, o Ministro exagerou 
na sua sentença, e, logo depois, abre uma exceção, 
provavelmente porque havia interesse do Judiciário 
também na votação dos orçamentos, porque há o nosso 
e o deles. A ordem cronológica, o seu respeito dessa 
forma não me parece uma decisão acertada. Agora, 
que nós não podemos votar rigorosamente nada sem 
que os vetos sejam votados... E não são 3.300. Não 
vamos entrar na conversa da Mesa. São 223 projetos, 
alguns com pequenos vetos. Isso não é uma tarefa tão 
difícil assim. Os 3.300 foram uma conversa da Folha 
de S.Paulo, do Estadão. É o espetáculo midiático. Eu 
acho que nós podemos resolver isso. E o Senador 
Renan e a Mesa deviam resolver isso rapidamente. 
Vamos votar logo esses vetos, mas é rigorosamente 
inconstitucional a votação de qualquer coisa depois, 
embora essa inconstitucionalidade venha se repetindo 
desde o governo do Itamar.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas um dia tem que acabar. Agradeço 
o aparte de V. Exª.

E também, Senador Requião, lembro a todos – o 
que já sabemos, aliás – que a decisão do Ministro Fux 
é uma decisão liminar, cautelar, e que o Supremo Tri-
bunal Federal deve examinar o mérito dessa questão. 
O Supremo, que tem, até com razão, frequentemente 
acicatado o Congresso para que vote matérias impor-
tantes, como o Fundo de Participação dos Estados, que 
deveremos votar, no meu entender, muito rapidamen-

te essa questão para dirimir, inclusive, essa dúvida a 
respeito da ordem cronológica.

Mas eu quero voltar... 
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Seguramente, o Supremo não poderia nos dizer: “Não, 
não se pode votar nada a não ser o que nos interessa, 
a nós do Supremo”.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.

Mas, Presidente, quero voltar ao tema central do 
meu discurso de hoje. É o tema, já abordado por outros 
Senadores, do fiasco da Petrobras. Lamentável! Essa 
grande empresa, orgulho do nosso País, empresa que 
já prestou prestará ainda grandes serviços ao nosso 
País, apresentou um resultado que, infelizmente, é ab-
solutamente constrangedor e contrasta, aliás, com o 
teor da Mensagem Presidencial lida ontem na sessão 
do Congresso para a abertura dos trabalhos legisla-
tivos – Mensagem, toda ela, ditirâmbica, de grandes 
perspectivas e contrasta, também na passagem rela-
tiva à Petrobras, com a realidade.

A Petrobras está parecendo hoje, na gestão pe-
tista, aquele navio João Cândido, que foi inaugurado 
com festas, com comemorações no estaleiro em Per-
nambuco e que, na hora de navegar, adernou. A Pe-
trobras está ameaçada de adernar. Já está adernan-
do, pelos maus resultados que vem apresentando na 
gestão petista. Onde quer que se analise o balanço da 
companhia, os resultados são ruins.

O lucro. O lucro caiu 36% em relação a 2011, a 
maior queda anual em 60 anos da empresa, Senador 
Armando Monteiro. O lucro líquido, em 2012, foi de 
R$21 bilhões e, em 2011, de R$33 bilhões. A produ-
ção caiu. Caiu 2%. Em 60 anos, isso ocorreu apenas 
em duas ocasiões: em 1990 e em 1994.

Aliás, não é novidade, porque, desde que se ini-
ciou a gestão petista, a Petrobras nunca cumpriu as 
metas de produção a que se propôs. Essa, infelizmen-
te, é a realidade dos fatos. A cada meta de produção 
frustrada, a Petrobras deixa de realizar lucros e vai 
perdendo valor. Hoje a Ambev tem um valor na Bolsa 
maior do que o valor da Petrobras – isso, a despeito 
das grandes reservas de pré-sal, da competência dos 
funcionários da Petrobras. 

Nós não conseguimos evitar a sucessão de notí-
cias ruins. A Petrobras está tendo dificuldades crescen-
tes em captar recurso, dinheiro, para fazer frente ao seu 
plano de investimento, tão necessário ao nosso País.

A dívida líquida da Petrobras, só em 2012, teve 
um aumento de 43% em relação a 2011. E, com isso, 
projetos como, por exemplo, as refinarias do Mara-
nhão, do Ceará, que estão projetadas, correm o risco 
de serem abandonados, postergados, adiados. Aí va-



01204 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

mos continuar importando, cada vez mais, gasolina, 
por um preço maior do que obtém na venda no mer-
cado interno. 

Quer dizer, é uma gestão muito ruim. É preciso 
lembrar também o fato de que muito disso se deve, 
claro, ao aparelhamento político das diretorias da Pe-
trobras e também d sua utilização como instrumento de 
política econômica para conter a inflação, exatamente 
como os governos militares fizeram com as empresas 
estatais, o que resultou numa enorme crise fiscal das 
empresas.

A Petrobras perde espaço, quando comparada 
às suas concorrentes internacionais. Fala-se: “Ah, a 
crise internacional...” Pois bem, no ano passado, o bar-
ril de petróleo, que é cotado a mais US$100 dólares, 
permitiu a companhias como a Exxon, a Royal Dutch 
– a Shell – e a Chevron apresentarem aumento de lu-
cro de 6%, 3% e 41%, respectivamente, nas mesmas 
condições adversas da economia internacional que 
nós enfrentamos. 

O jornal O Estado de S. Paulo publicou repor-
tagem relembrando um caso que me parece emble-
mático da má gestão combinada com coisas piores. 
É o episódio da refinaria comprada pela Petrobras da 
empresa belga Astra Oil, a refinaria chamada Pasa-
dena, situada nos Estados Unidos. Esse negócio é 
realmente estarrecedor. 

O folclore paulistano registrava a figura do caipira 
endinheirado que chegava à capital e era imediatamen-
te envolvido pela lábia de um estelionatário e acabava 
comprando o Viaduto do Chá. Bom, hoje não há mais 
estelionatários folclóricos; os estelionatários, hoje, são 
pessoas de alto coturno. Não há mais caipiras endi-
nheirados dispostos a comprar Viaduto do Chá. Os 
caipiras paulistas, hoje, são responsáveis por cidades 
estuantes de progresso, de produção econômica, inte-
lectual, têm filhos nas melhores universidades. Não há 
mais caipiras como antigamente. Só eu quem continuo 
caipira – eu e o Senador Cyro Miranda. 

Mas o fato é que aconteceu o seguinte, vejam 
o bonde que a Petrobras comprou. A Astra comprou, 
em 2005, uma refinaria sucateada nos Estados Uni-
dos chamada Pasárgada – Pasárgada não, que é um 
poema do Manuel Bandeira –, Pasadena, por US$45 
milhões. É importante prestarmos atenção nisto: a Astra 
comprou uma refinaria sucateada, nos Estados Uni-
dos, por US$45 milhões. E em 2006, um ano depois, 
essa mesma empresa belga vendeu metade dessa 
sucata, que deveria valer, portanto, US$22,5 milhões. 
A Petrobras comprou essa metade por 365 milhões – 
365 milhões! Ou seja, a empresa que foi comprada por 
US$45 milhões pela Astra já estava valendo, a essa 
altura, US$730 milhões, uma valorização de 1.500%. 

Ora, quando a Petrobras se associou à empresa bel-
ga, eles fizeram um acordo...

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Só para concluir, Sr. Presidente, porque 
essa história realmente precisa ser contada.

Fizeram um acordo com uma cláusula mediante 
a qual a Petrobras se comprometia a comprar a outra 
metade da empresa belga caso houvesse desenten-
dimento entre as empresas. E mais: garantia-se uma 
rentabilidade de 6,9% aos belgas.

Imaginem os senhores o que aconteceu: houve 
o desentendimento ou não? Claro que houve, houve o 
desentendimento, o desentendimento se concretizou. 
A Presidente Dilma, à época, era presidente do Con-
selho de Administração da Petrobras e não gostou da 
história, mas a justiça americana mandou a Petrobras 
pagar os belgas. Em julho desse ano, a Petrobras, por 
força de decisão judicial, pagou a empresa belga, além 
dos trezentos e tantos milhões, mais US$839 milhões. 
Para recuperar o prejuízo, que foi patrocinado pelo Sr. 
Sérgio Gabrielli, antigo presidente da Petrobras, a atual 
presidente Graça Foster decidiu vender a empresa. O 
único comprador que apareceu se dispôs a pagar não 
mais do que US$180 milhões – por uma empresa na 
qual a Petrobras já tinha gastado mais de US$1 bilhão!

Senadores, o ex-funcionário da Petrobras Alberto 
Feilhaber participou da negociação em nome da Astra, 
onde ele trabalha até hoje, e o atual diretor financeiro 
da BR Distribuidora, o Sr. Nestor Cerveró, responsá-
vel à época pela área internacional da Petrobras, foi 
responsável pela preparação do documento para efe-
tivar a negociação.

Bem, existia método na loucura de Hamlet. Esse 
tipo de ingenuidade – não é só ingenuidade, há algo 
muito pior – levou a Petrobras, à semelhança do cai-
pira endinheirado ao tempo em que os bondes de São 
Paulo traziam o anúncio das virtudes do Rhum Creo-
sotado. A Petrobras fez o papel do caipira endinheira-
do que caiu no conto do vigário, mas ela não incorreu 
apenas em ingenuidade, há coisa mais grave nisso aí. 
E precisamos investigar. Conhecer o que aconteceu.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Fer-
reira, o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
Líder do PSDB nesta Casa.

Eu dou sequência à lista de oradores inscritos, 
chamando para fazer uso da palavra, em permuta com 
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o Senador Blairo Maggi, o Senador Pedro Taques. V. 
Exª pode usar a tribuna pelo tempo regimental de 20 
minutos, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador 
Aloysio é um homem cordial. Aí houve picaretagem 
mesmo, Senador Aloysio. No Brasil, quando você fala 
em corrupção, dizem que você é udenista lacerdista. Aí 
é picaretagem. Alguém ganhou dinheiro em cima disso. 
No Brasil, ocorre coisa que até no Paraguai dá cadeia. 
E aqui nada ocorre, Senador Aloysio. Nada ocorre. Mas 
muito bem. Nós não vamos falar em picaretagem desta 
ordem. Vamos falar em outro tipo de ação.

Amigos que nos assistem e nos ouvem pela Rá-
dio e TV Senado e, também, pelas redes sociais, nós 
todos que nascemos e vivemos em Cuiabá, capital do 
Estado de Mato Grosso, temos uma expressão para 
designar o estado de espírito que nos tem atingido, no 
tocante ao desenvolvimento das obras para a Copa do 
Mundo da FIFA 2014. O Senador Maggi, então Gover-
nador do Estado, foi um dos grandes idealizadores da 
chegada da Copa em Mato Grosso. Estamos todos, Sr. 
Presidente, atarantados, ressabiados com o que está 
ocorrendo com as obras da Copa na cidade de Cuiabá.

Todos nós passamos a viver uma nova fase de en-
cantamento e de esperança por conta das anunciadas 
melhorias da nossa capital – melhorias do transporte, 
da hotelaria, do turismo, das possibilidades de empre-
gos melhores para nossa gente. Sem falar da questão 
da saúde e da educação, que, também, são legados 
da Copa. Mas essa esperança vem acompanhada de 
frustração, de indignação e, principalmente, de dúvida.

Os cuiabanos e mato-grossenses já sabem do 
que estou falando. A grande dúvida e o temor do nosso 
povo acentuaram-se nas últimas horas, uma vez que, 
de um lado, o Governo do Estado, via Secretaria da 
Copa – que já foi uma agência e depois transformada 
em Secretaria –, tem pintado um quadro de tranquili-
dade no que concerne aos cronogramas de execução 
das obras, Sr. Presidente. De outro lado, o Tribunal 
de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, 
também, anunciam um quadro devastador, batendo 
de frente com o estafe governamental.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, como em todas 
as cidades-sede, em especial Cuiabá, carente há dé-
cadas de grandes obras de infraestrutura, esses bene-
fícios da Copa dependem de grandes obras por toda 
a cidade. O Governo Federal entrou com sua parte no 
financiamento. Mato Grosso recebeu os recursos para 
dar esse salto de qualidade. Todo o povo de Cuiabá e 
o povo do Estado que visita a nossa centenária capital 

entendeu isso e se dispôs a suportar com boa vontade 
todo o inevitável transtorno que causam muitas obras 
ao mesmo tempo nas principais ruas da cidade.

Mas o Governo do Estado do Mato Grosso con-
tribuiu de forma negativa com o estabelecimento do 
sentimento de dúvida, Senador Jayme Campos, que 
já nos assalta – e aqui não estou fazendo qualquer 
trocadilho com os recursos. Falta transparência, Srªs 
e Srs. Senadores!

Em passado recente, a sociedade organizada, 
especialmente da área de engenharia, de arquitetura 
e de mobilidade urbana exigiram do Governo do Esta-
do que fosse oportunizada a participação no proces-
so, garantindo que todos ganhassem com a própria 
construção do evento – uma oportunidade riquíssima 
até mesmo para a academia. Lá nós temos a Univer-
sidade Federal, a Universidade Estadual. Parece que, 
a contragosto, a participação da sociedade organiza-
da foi admitida e os seus setores técnicos passaram 
a ser consultados nos conselhos técnicos, o que não 
existia até essa movimentação da organização civil.

Na ocasião, eu não me omiti. Mesmo com a ma-
nipulação de sentimentos que tem ocorrido de que 
o Governo sabe o que faz e tem tudo sob controle, 
e aqueles que fiscalizam estão na verdade “contra a 
Copa do Mundo”, mesmo com essa ridícula, falsa e ine-
xistente polarização dos que “são contra” ou “a favor”, 
eu me posicionei ao lado de todas aquelas entidades 
para cobrar transparência, Senador Jayme.

E o que agrava esse quadro de dúvida hoje, Se-
nador? Os próprios efeitos secundários das obras o 
agravam. Há um descaso no planejamento das obras 
que tem atingido em cheio os mato-grossenses que 
por ali exercem o seu direito constitucional de ir e vir. 
Hoje, os cuiabanos, os várzea-grandenses não sabem 
mais como voltar para casa, porque a cada dia há um 
corte inesperado em alguma via pública. Há desvios 
de todas as ordens. O cidadão do município não tem 
sequer como descobrir quais são as interrupções de 
trânsito que estão sendo feitas; não sabe mais por onde 
vai voltar para casa depois do trabalho; não recebe a 
mínima consideração do governo estadual; não tem 
sequer uma divulgação clara das rotas de trânsito que 
estão desimpedidas. São várias obras, Sr. Presiden-
te, espalhadas pelos principais corredores do trânsito 
urbano. O mínimo que se espera é que a seqüência 
dessas intervenções seja pensada, que quando uma 
avenida for cortada por uma obra outras vias sejam 
liberadas para desafogar o trânsito.

Muito bem! Mas a esperança do povo de Mato 
Grosso é muito forte. Todos esperam que esse sufo-
co leve o menor tempo possível, que as obras sejam 
concluídas rapidamente. Afinal, são as obras da Copa 
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que devem gerar benefícios para o município, e não 
o contrário.

Mas não é só isso, Sr. Presidente!
Na data de ontem, o Tribunal de Contas do Esta-

do elaborou um relatório, da lavra do culto Conselheiro 
Antônio Joaquim. E esse relatório do Tribunal de Contas 
do meu Estado atesta uma série de preocupações no 
que tange às obras da Copa.

Estou constantemente no Tribunal de Contas da 
União, acompanhando as fiscalizações das obras, e 
também no Tribunal de Contas do Estado. A primeira 
preocupação é o famoso VLT, o moderno trem urba-
no que a população tanto espera, Senador Jayme. O 
Tribunal de Contas da União já avisou ao governo do 
Estado do risco que corre ao não atender às exigên-
cias legais para que a Caixa Econômica Federal pos-
sa liberar o empréstimo já contratado desde junho do 
ano passado. Se esses cuidados não forem tomados 
a tempo, o dinheiro federal não vai chegar, e o Estado 
sozinho não vai conseguir executar as obras, muito 
menos executá-las a tempo de ficarem prontas até a 
Copa do Mundo.

Nós não vamos adiar a data da Copa do Mun-
do. Nenhum Promotor de Justiça, Senador Jayme, vai 
ajuizar um ação para que o Poder Judiciário conceda 
uma liminar transferindo a Copa do Mundo, o primei-
ro jogo, para o ano que vem. Isso não será possível!

Muito bem! As obras da Copa estão sendo a gran-
de aposta das políticas públicas do Estado de Mato 
Grosso para a próxima década, para a próxima gera-
ção de mato-grossenses. São 24 obras relacionadas à 
Copa. Essas obras consomem um orçamento, só para 
este ano, de R$954 milhões; para financiá-las, o Esta-
do assumiu um total de R$1,5 bilhão em empréstimos, 
cujo pagamento ao longo dos próximos seis anos vai 
pesar muito sobre a capacidade do Estado de bancar 
outras obras e investimentos, como educação, saúde, 
transporte e logística para o nosso Estado.

Mas, como estão sendo executadas essas obras, 
Senador Jayme Campos? É aí que o relatório do Tribu-
nal de Contas do Estado traz uma preocupação para 
todos nós que amamos o nosso Estado.

Antes de responder a essa indagação, para minha 
alegria, concedo um aparte ao Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se-
nador Pedro Taques, primeiro, quero cumprimentar V. 
Exª pela louvável iniciativa de fazer um pronunciamen-
to em relação às obras da Copa do Mundo que estão 
sendo realizadas em Cuiabá. O senhor foi ao cerne 
da questão quando fala, primeiramente, da questão 
de planejamento. Tem sido muito perversa essa falta 
de planejamento por ter causado um transtorno na 
Grande Cuiabá, ou seja, no aglomerado urbano de 

Cuiabá e Várzea Grande. Eu fico, às vezes, perplexo 
ao ver um governo, que teve todo o tempo pela frente 
para fazer um planejamento, sobretudo os projetos, e 
não fez isso acontecer. Então, acho que o governo do 
Estado do Mato Grosso pecou muito, e eu não estou 
vendo nenhuma iniciativa para melhorar. Eu comenta-
va com um dos meus assessores, minutos atrás, que, 
lamentavelmente, lá em Mato Grosso, com relação 
às obras da Copa do Mundo, o legado que o governo 
teria de deixar em função da realização desse grande 
evento futebolístico ficará para o futuro. Eu confesso 
particularmente que estou torcendo para que as obras, 
de fato, sejam concluídas. Entretanto, o tempo está 
exíguo, está passando e não há nada de concreto, 
haja vista que toda essa informação que tem saído 
nos veículos de comunicação é de que as obras estão 
atrasadas. E, dessa feita, o Tribunal de Contas vem 
apontando aqui superfaturamento e atraso das obras. 
Algo tem que ser feito! Nós não podemos, em hipóte-
se alguma, ser penalizados por incompetência e, às 
vezes, por desmando administrativo. Dessa maneira, 
V. Exª bate no cerne da questão aqui quando aponta 
que há falta de planejamento – é verdade! O senhor 
não imagina o transtorno que isso tem causado para 
nós que moramos em Várzea Grande ou para aque-
les de Várzea Grande que vêm trabalhar na nossa 
cidade de Cuiabá, bem como para as pessoas do in-
terior, que não conhecem, naturalmente, as variantes, 
a situação daquelas vias urbanas das duas cidades. 
Isso tem causado, com certeza, até prejuízos para o 
comercio, que tem sido prejudicado nessas vias onde 
foram abertas verdadeiras trincheiras. E essas obras, 
que deveriam estar concluídas, até agora não estão 
concluídas. Então, isso está nos causando uma preocu-
pação muito grande, e V. Exª, com certeza, tem aqui o 
nosso respaldo, o nosso apóio, sobretudo para cobrar 
dos órgãos responsáveis pela fiscalização que, de fato, 
fiscalizem e cobrem que o governo, além de executar 
as obras dentro do cronograma físico e financeiro, deve 
ter, acima de tudo, transparência. O Governador Blairo 
Maggi lutou muito – aqui nós temos que dar o nosso 
testemunho – para que as obras da Copa do Mundo 
acontecessem lá. Houve um desvio, desde a questão 
do transporte e da mobilidade urbana, que era o BRT 
e passou para VLT. Eu, particularmente, Governador 
Blairo Maggi, Senador Pedro Taques, não acredito que 
as obras do VLT sejam concluídas para o evento de 
julho do ano que vem, a Copa do Mundo. De maneira 
que foi “uma pisada na bola”, endividando o Estado. V. 
Exª tem toda razão: vai ficar uma conta grande para pa-
gar, até pelas futuras gerações do Estado. Mato Grosso 
não tinha capacidade de se endividar de tal maneira. 
Com isso, quem vai pagar a conta, com certeza, é a 
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sociedade. Quero cumprimentar V. Exª pela sua cora-
gem de vir à tribuna e fazer essa sua fala mostrando 
a necessidade e a importância de que algo seja feito 
para concluirmos, de fato, as obras, mas que, acima 
de tudo, elas sejam feitas de forma transparente. Pa-
rabéns Senador Pedro Taques!

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª, que já foi 
Governador, conhece projeto, planejamento.

Nós, aqui, somos favoráveis à Copa. Queremos 
assistir aos jogos da Copa em nosso Estado; quere-
mos que a Copa deixe seu legado. Agora, não posso 
abrir mão de minha função constitucional, como V. Exª 
também não, de fiscalizar.

Veja bem, Senador Jayme Campos: estamos a 
494 dias do primeiro jogo da Copa. Repito: a 494 dias 
do primeiro jogo da Copa lá em Cuiabá! Muito bem; 
quase 90% do prometido legado ainda não saiu do 
papel – quase 90%! –, segundo o Tribunal de Contas 
da União. Quem está dizendo isso não é o Ministério 
Público; quem está dizendo isso não é a mídia; quem 
está dizendo isso é o Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso.

Os cronogramas dos contratos previam que, em 
31 de dezembro de 2012, estivessem executados 38% 
das obras, mas só estão concluídos 10% das obras. 
Isso contando com o VLT. Nós todos, hoje, devemos 
amar o VLT, esse modal de transporte; devemos torcer 
e trabalhar para que o VLT, efetivamente, esteja pronto 
no dia do primeiro jogo. Agora, não podemos tapar o 
sol com a peneira; não podemos nos esquecer do que 
lá está a ocorrer.

Muito bem; grande parte desse atraso é em fun-
ção da obra do VLT, que nem sequer começou, segun-
do o Tribunal de Contas do Estado. Aliás, lembro-me 
de que o governo do Estado fez uma opção política 
para mudar o sistema de transporte, como V. Exª bem 
disse, de BRT para VLT. O BRT custaria quase R$500 
milhões; o VLT custou R$1.477 bilhão para 22 km. O 
Governador do Estado tomou essa posição – ele tem 
legitimidade para fazê-lo –, e temos de auxiliá-lo, aqui 
em Brasília, para que a obra do VLT seja concluída.

Muito bem; olhando cada obra individualmente 
vemos casos gravíssimos. Por exemplo: as duplicações 
da Estrada da Guarita, em Várzea Grande, cidade do 
Senador Jayme Campos, e da Avenida Vereador Julia-e da Avenida Vereador Julia-
no Costa Marques estão com um atraso estimado de 
8 meses em relação ao cronograma original. Todo o 
projeto do VLT e as trincheiras Jurumirim, Santa Rosa 
e Santa Isabel, na Avenida Miguel Sutil, estão com 6 
meses de atraso – 6 meses de atraso! A ligação da 
Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo: 5 meses de 
atraso! A obra da Arena Pantanal precisará andar três 

vezes mais rápido do que andou até agora para que 
seja concluída no prazo determinado pela Fifa.

Além do atraso, o relatório do Tribunal aponta 
outras falhas que ameaçam ainda mais a perspectiva 
de conclusão das obras – outras falhas além do atra-
so. O contrato da Arena Pantanal foi modificado para 
excluir partes essenciais da obra que precisarão ser 
recontratadas de alguma forma para que o estádio 
possa ser inaugurado.

A duplicação da Estrada da Guarita, Senador Jay-
me Campos, esbarra em desapropriações que ainda 
não foram feitas – as desapropriações ainda não foram 
feitas! Outras obras essenciais à realização da Copa 
sequer foram iniciadas, como os Centros Oficiais de 
Treinamento, os chamados fun parks – sequer foram 
iniciadas!

E o que isso tem de grave, Senador Jayme Cam-
pos? Cada mês de atraso é um mês a mais de sofri-
mento para os cuiabanos e várzea-grandenses. Cada 
mês adicional na execução de uma obra representa 
também aumento do preço dessa obra para o Estado, 
preço este que os mato-grossenses pagarão com seus 
impostos hoje e no futuro, além do que as medidas que 
já são necessárias para compensar o atraso, como o 
trabalho em três turnos, por exemplo, já vão causar, 
por si só, um aumento considerável no custo da obra. 
Cada mês postergado na conclusão de uma obra é um 
pouco mais de temor de que ela não fique pronta a 
tempo de atender à cidade durante a Copa do Mundo.

Esse ritmo lento já havia sido apontado em se-
tembro de 2012 no relatório anterior do Tribunal de 
Contas, mas o atraso persistiu e se agravou desde 
então. Esse relatório, publicado ontem, é do dia 31 de 
dezembro de 2012.

Não se trata de falta de recursos, Senador Jay-
me Campos. Os recursos federais e estaduais estão 
disponíveis. São problemas de “saber fazer”. Esse sa-
ber fazer se revela na incimpetência do gerenciamen-
to, na incompetência da administração de quem está 
tocando as obras.

E essa capacidade de gerenciamento é também 
um grande problema: as obras da Copa foram inicial-
mente entregues a uma agência estadual, cuja breve 
existência foi marcada por escândalos e irregularidades 
tais que obrigaram o Governo a acabar com a referida 
agência. Criou-se, então, uma Secretaria Extraordinária 
da Copa, a chamada Secopa, que tem hoje o poder 
de conduzir todas essas obras.

E as respostas da Secopa até agora se mostram 
evasivas, falando apenas do contrato do estádio e ig-
norando as obras viárias que são as que mais incomo-
dam a população do centro urbano e do aglomerado 
urbano Cuiabá e Várzea Grande. A Secopa reconhece 
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que existe “algum” atraso, mas não sabe explicar de 
quanto é esse atraso, e diz que “garante” que as obras 
vão terminar no prazo, mas não diz como vai fazer isso. 
Não é possível nós aumentarmos o número de horas 
de um dia, os dias de um mês, Senador Jayme.

Obras atrasadas há oito meses! Oito meses! 
Algumas pessoas de boa-fé poderão pensar que, 

como alega a Secopa, é “normal” que ocorram atrasos 
em grandes obras. É normal que ocorram. Sim, toda 
obra é sujeita a imprevistos, mas estamos falando de 
atrasos em praticamente todas, todas as obras, e gran-
des atrasos, muito superiores àqueles que poderiam 
ser esperados por circunstâncias técnicas ou climáti-
cas! O que está ocorrendo nas obras de Cuiabá e Vár-
zea Grande não é “normal”, Senador Jayme Campos.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Pode ser outra coisa – incompetência –, mas normal 
isso não é.

E alguns amigos vão me perguntar: “Mas, Sena-
dor, será que a gente só pode denunciar e reclamar? 
O que é que a gente pode fazer?”.

O que nós podemos fazer? O que um Senador 
pode fazer para que as obras possam realizar-se?

Todo cidadão mato-grossense me conhece e 
sabe que nós estamos trabalhando para a realização 
desta Copa como algo de que possamos nos orgulhar, 
não nos envergonhar. Agora quem conduz a obra é o 
Governo do Estado. Aliás, o Governador foi eleito para 
isto: escolher prioridades. E ele foi bem eleito para isso. 
Tem legitimidade, só que, até agora, não está cumprin-
do o seu papel constitucional.

O que nós temos que fazer aqui, Senador Jayme 
Campos, é buscar ...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
...consciência e mobilização.

O cidadão do nosso Estado tem de entender que 
a Copa é importante e ele entende isso, como nós to-
dos aqui. Agora, nós não podemos ser engambelados, 
enganados.

Por isso, eu estou me louvando do Conselho 
Regional de Engenharia, do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo, da Universidade Federal do Estado, da 
universidade estadual, a Unemat, criada no governo 
de V. Exª, para que possamos fiscalizar estas obras, 
porque, depois do leite derramado, Senador Jayme, 
nós não podemos mais chorar. E esta Copa deve nos 
orgulhar – os jogos em Mato Grosso –, e não nos en-
vergonhar.

Portanto, fica aqui esta necessidade de atenção 
da população do nosso Estado, para que...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...as 
obras da Copa do Mundo possam terminar a tempo.

Eu vou continuar aqui – tenho certeza, com o 
auxílio de V. Exª – cobrando para que o povo de Mato 
Grosso possa ter o que sonha. Não só a mobilidade ur-
bana, porque a Copa não pode reduzir-se àquela arena 
e à mobilidade urbana. Penso que, quando o Senador 
Maggi trabalhou e lutou para levar a Copa para Mato 
Grosso, ele não estava a pensar apenas na mobilidade 
urbana, mas no que se denomina de legado da Copa, 
o que, até agora, não existe, em nome da verdade.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques.

Agora, temos a leitura de comunicação do Líder 
do PSOL, Senador Randolfe Rodrigues, que comuni-
ca a indicação de Líder da representação do PSOL:

Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, cordialmen-
te, comunico, nos termos dos §§ 3º e 6º do art. 65, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que exerce-
rei a Liderança da representação do PSOL. Senador 
Randolfe Rodrigues. Ao Presidente Renan Calheiros.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício GSRR nº 10/2013

Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Comunica a indicação de líder da represen-
tação do PSOL.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico, nos 

termos dos §§ 3º e 6º do art. 65 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, que exercerei a liderança da 
representação do PSOL.

Cordialmente, – Senador Randolfe Rodrigues, 
PSOL/AP.

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

Quero, antes de passar a palavra ao próximo ora-
dor inscrito, Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do 
Distrito Federal, registrar a presença, que muito nos 
honra, do nosso companheiro aqui no Senado, Senador 
José Nery, do PSOL do Pará. Seja muito bem-vindo 
aos nossos trabalhos, Senador José Nery.

Então, tem agora a palavra o Senador Rodrigo 
Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, te-
lespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, assumo a condição de Líder da Bancada do 
Partido Socialista Brasileiro, sucedendo a Senadora 
Lídice da Mata.

Registro aqui a minha saudação fraternal e o meu 
reconhecimento à companheira Lídice, que representou 
com toda a dignidade e competência, durante o ano 
de 2012, os socialistas nesta Casa.

Agradeço também a confiança dos Senadores 
Antonio Carlos Valadares e João Capiberibe. Para mim, 
é motivo de grande orgulho liderar, como Senador da 
República, a Bancada do PSB, partido que tem dado 
relevante contribuição às grandes transformações 
por que passa a nossa sociedade, tanto no governo 
do Presidente Lula quanto no Governo da Presidenta 
Dilma, que tem, em virtude disso, colhido nas urnas o 
reconhecimento do eleitorado brasileiro.

Peço a Deus que me ilumine no cumprimento 
desta honrosa missão.

Estou convencido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, de que o caminho para a afirmação da imagem 
desta nobre instituição é fazer dela, perante os olhos 
da Nação, aquilo para o qual ela e as demais institui-
ções da República foram concebidas: um instrumento 
do desenvolvimento do Brasil e da conquista de uma 
vida ainda melhor para o povo brasileiro.

Faço este pronunciamento com a convicção de 
que o País espera de nós não um debate genérico, 
desvinculado da realidade vivida e sentida pela maio-
ria do povo, mas, sim, uma discussão séria e compe-
tente e decisões corretas que resgatem a capacidade 
de liderança política do Senado na caminhada do País 
que, creio, será vitoriosa.

Tenho certeza de que predomina entre nós, Sena-
doras e Senadores, o entendimento de que o Senado 
não pode desempenhar papel de coadjuvante na vida 
política nacional e de que há entre nós vontade e capa-
cidade suficientes para reverter esse estado de coisas.

Nesse sentido, gostaria de compartilhar com as 
demais Senadoras e Senadores e com todas as pes-
soas que acompanham o trabalho desta Casa algumas 
considerações sobre a conjuntura brasileira, a encruzi-
lhada a que chegamos do ponto de vista socioeconômi-
co, a necessidade premente que temos de aumentar a 
produtividade da nossa economia e as mudanças que 
precisamos promover na educação básica do País.

O Brasil vive um momento peculiar de sua histó-
ria. Considerado o período que já percorremos, temos 
a justa sensação de que jamais estivemos tão próxi-
mos de nos convertermos em uma nação plenamente 

desenvolvida. Ao mesmo tempo, quando miramos o 
futuro, temos a clara visão de que ainda restam enor-
mes tarefas a cumprir.

Assim, se por um lado, nossas conquistas justi-
ficam nosso entusiasmo e merecem ser celebradas; 
por outro, nossos desafios exigem humildade, deter-
minação e clareza de objetivos.

Entre os países emergentes, o nosso é um dos 
mais promissores. Conquistamos essa posição, sem dú-
vida alguma, graças a nossos próprios méritos. Somos 
um país democrático, com grande mercado consumidor 
interno, inflação sob controle, relações diplomáticas e 
comerciais com o mundo inteiro, baixo desemprego, 
redução contínua das desigualdades de renda, matriz 
energética predominantemente limpa e diminuição do 
desmatamento. Tudo isso resulta em melhora sensível 
das condições de vida do nosso povo.

Somos o país que, na última década, melhor 
soube transformar crescimento econômico em bem-
-estar da população. Essas são conquistas que não 
advêm do acaso ou de meros fatores circunstanciais, 
mas, sim, das profundas aspirações de liberdade, pro-
gresso econômico e justiça social do povo brasileiro. 
Sem esse motor, sem essa força que emana do seio 
da própria sociedade, não teríamos sido capazes de 
chegar aonde chegamos.

Também não teríamos chegado aqui sem a par-
ticipação de diferentes atores que, em diferentes mo-
mentos, cada uma à sua maneira, contribuíram para 
o desenvolvimento do Brasil. Basta lembrar que, há 
três décadas, não tínhamos sequer o pleno direito de 
eleger nossos representantes, tampouco dispúnha-
mos de plena liberdade de expressão e organização. 
E foram muitos os que deram o melhor de si em favor 
da redemocratização do País.

Há duas décadas, em 1992, o índice anual de 
inflação superava a marca de 1100%; em 1993, esse 
índice ultrapassava os 2400%. Como sabemos, essa 
realidade mudou com a implantação e consolidação 
do real como nova moeda do País, durante os gover-
nos dos Presidentes Itamar Franco e Fernando Hen-
rique Cardoso.

Na última década, soubemos – com grande sa-
bedoria e competência, sob a liderança do Presidente 
Lula – aproveitar a estabilidade financeira interna e as 
boas condições propiciadas pelo ambiente econômi-
co internacional, no período que antecedeu a crise 
de 2008, para reduzir significativamente a pobreza e 
acelerar o crescimento econômico. Sob a liderança da 
Presidenta Dilma, continuamos a reduzir significativa-
mente os índices de miséria e pobreza no País.

Mencionei apenas conquistas referentes às últi-
mas três décadas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
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res, mas eu poderia ter recuado ainda mais no tempo, 
para fazer jus às brasileiras e brasileiros de outras épo-
cas que deram contribuições igualmente relevantes ao 
progresso do País. Nada de efetivamente grandioso 
na história de uma nação é construído sem um forte 
senso de união nacional e a participação de diferentes 
gerações. Nesse sentido, o desenvolvimento equivale 
a uma longa corrida de bastão, em que cada geração 
transmite à geração seguinte uma série de realizações, 
de potencialidades, de problemas e de desafios.

Fizemos muito, é verdade. Mas, agora, o que 
falta fazer?

Uma palavra, Srªs e Srs. Senadores, resume, nes-
ta hora, os desafios do Brasil na sua marcha rumo ao 
desenvolvimento: produtividade. Como sabemos, Se-
nador Armando Monteiro, produtividade é a capacidade 
de produzir mais e melhor no menor prazo e ao menor 
custo possível. A produtividade depende da interação 
complexa de um conjunto de fatores, como inovação, 
infraestrutura adequada, alto nível educacional e boas 
condições de saúde da população, taxa elevada de in-
vestimento, gestão eficiente e moderna tanto do setor 
público quanto do setor privado. Do aumento contínuo 
da produtividade dependerão os resultados socioeco-
nômicos do País nas próximas décadas.

Certamente, houve aumento da produtividade 
da economia brasileira nos últimos anos. Entretanto, 
os estudos especializados são unânimes em apontar 
que a participação da produtividade no crescimento do 
PIB e do PIB per capita do País ainda é relativamente 
modesta. Fator muito mais importante foi, por exem-
plo, a redução do desemprego, que apresenta hoje a 
incrível taxa de 4,6%, a menor de toda a nossa histó-
ria. Isso quer dizer que temos muito mais brasileiras e 
brasileiros participando do mercado de trabalho, o que 
é extremamente positivo. Porém, quer dizer igualmente 
que a produtividade do trabalho não aumentou muito, 
o que é tremendamente desafiador.

Além da expansão do mercado de trabalho, a 
ampliação da capacidade de consumo vem desem-
penhando papel fundamental em nossos êxitos so-
cioeconômicos. Isso significa não apenas que há mais 
gente recebendo salários, mas também que os salários 
estão, de modo geral, mais altos. Exemplo disso é o 
constante aumento real do salário mínimo. Isso significa 
ainda que o Bolsa Família, o crédito e as aposentado-
rias e pensões estão fazendo uma grande diferença 
na capacidade de consumo e na qualidade de vida da 
população brasileira.

Contudo, está claro que a ampliação do empre-
go, do crédito e da renda não é suficiente para dar ao 
processo de desenvolvimento do Brasil todo o dina-
mismo de que ele necessita. Os últimos índices de 

crescimento do Produto Interno Bruto, 2,7% em 2011 
e algo em torno de 1% em 2012, são um alerta de que 
o aumento do emprego e do consumo está próximo do 
seu limite e de que esses são fatores de expansão da 
atividade econômica. É certo que nossa situação ainda 
é razoavelmente confortável, e o País tem demonstra-
do grande resiliência diante de um cenário econômico 
internacional desfavorável, o que não é nada desprezí-
vel. O fato, porém, é que não nos podemos acomodar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me, Senador Rodrigo Rollemberg, 
prorrogar a sessão pelo tempo suficiente para que os 
demais oradores inscritos possam aqui fazer seus pro-
nunciamentos. V. Exª ainda tem 10 minutos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, um breve exame do perfil de-
mográfico da sociedade brasileira deixa ainda mais 
evidente a necessidade de atingirmos índices maio-
res de produtividade. O Brasil está vivendo o chama-
do bônus demográfico. Trata-se de situação única na 
história do País, em que a população economicamente 
ativa, composta de indivíduos entre 15 e 59 anos de 
idade, cresce em ritmo mais rápido do que a popula-
ção economicamente dependente, composta da soma 
de indivíduos de 0 a 14 anos com os indivíduos de 60 
anos ou mais. 

A boa notícia acerca do bônus demográfico é o 
evidente efeito benéfico para o aumento da atividade, 
representado pelo crescimento proporcionalmente 
maior da população economicamente ativa. A má no-
tícia é que ele não vai durar muito. Em virtude da re-
dução contínua da taxa de nascimentos e do aumento 
da expectativa de vida da população, a proporção de 
idosos no País vem crescendo em ritmo acelerado. 
Diante disso, o bônus demográfico deve durar, apro-
ximadamente, até 2020.

Mesmo em termos absolutos, a população econo-
micamente ativa do Brasil deixará de crescer por volta 
de 2030. Em 2040, haverá menos brasileiros integrando 
a população economicamente ativa do que em 2030, 
uma redução de aproximadamente 139 milhões para 
134 milhões de indivíduos. E, em 2050, a população 
economicamente ativa do País será de 123 milhões, 
inferior, portanto, à de 2010, que contava com mais de 
124 milhões de pessoas.

É verdade que, com a melhora da qualidade de 
vida na chamada terceira idade, uma proporção cres-
cente de idosos permanecerá apta ao trabalho. Ocor-
re, por outro lado, que uma proporção crescente de 
jovens retardará sua entrada no mercado de trabalho, 
em virtude das exigências de melhor qualificação numa 
economia que depende, cada vez mais, de conheci-
mento e de tecnologia.
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Assim, não temos alternativa, a não ser perse-
guir índices crescentes de produtividade, se de fato 
almejamos prosseguir em nosso caminho rumo ao 
desenvolvimento. Nesse terreno, um dos desafios 
mais sérios e urgentes com que o País se defronta é 
a melhora da nossa performance educacional. Tenho 
em mente, neste meu pronunciamento, as questões 
que concernem à educação básica no Brasil, ou seja, 
aquela que compõe a pré-escola, o ensino fundamen-
tal e o ensino médio.

Hoje, a população brasileira tem acesso à edu-
cação, mas não tem acesso a uma educação de boa 
qualidade. Avançamos firmemente nos aspectos quan-
titativos, mas avançamos bem menos nos aspectos 
qualitativos. Universalizamos o acesso ao ensino fun-
damental, reduzimos a evasão escolar e a repetência, 
ampliamos a proporção dos que concluem o ensino 
médio e ingressam no ensino superior. São, sem dú-
vida, conquistas importantes. Seria precipitado dizer, 
porém, que a batalha, mesmo no que se refere aos 
aspectos quantitativos, já está ganha.

Uma breve comparação, levando-se em conta 
os anos de estudo da população economicamente 
ativa, indica que o Brasil está muito atrás de uma 
grande quantidade de países. Enquanto, em 2010, o 
Brasil apresentava uma média de 7,5 anos de estudo 
per capita, os países de língua inglesa, por exemplo, 
apresentavam média de 11,7 anos; os Tigres Asiáticos, 
de 10,7 anos; a Europa Ocidental, excluídos Grécia, 
Espanha e Portugal, de 10,6 anos, e assim por diante.

Quanto à batalha da qualidade, os desafios são 
muito maiores. A escassa qualidade de nossa educa-
ção básica atinge principalmente os filhos das famílias 
mais pobres. Porém, até mesmo uma parte dos filhos 
da elite socioeconômica do País apresenta resultados 
que deixam a desejar.

A gravidade do problema pode ser percebida 
no fato de que há países que, embora se encontrem, 
assim como o nosso, na condição de países de ren-
da média, apresentam melhor qualidade educacional.

Considerado o nosso nível de renda, portanto, 
seria de se esperar que a nossa educação exibisse 
uma qualidade melhor. Desse modo, avançamos mais 
em termos econômicos do que em termos intelectuais, 
científicos e tecnológicos. Essa é uma situação que não 
pode durar, em virtude da inequívoca correlação entre 
performance educacional e desempenho econômico. 
Mantida a defasagem atual por longo tempo, a eco-
nomia brasileira deverá retroceder, para se adequar 
aos nossos ainda modestos indicadores educacionais.

Estamos, certamente, ao que tudo indica, em um 
processo de transição para um panorama educacional 
melhor que o atual.

Quanto à dotação de recursos, por exemplo, 
estamos nos aproximando dos países do mundo que 
apresentam maior investimento em educação, como 
proporção do PIB. Estamos também melhorando nossa 
posição no que se refere ao gasto por aluno, embora 
nesse quesito estejamos muito aquém dos países ricos. 
O aumento do gasto, certamente, vem se traduzindo 
em melhora da qualidade. O que preocupa, porém, 
é que o ritmo dessa melhora é, até aqui, claramente 
insuficiente.

Portanto, é justo dizer que estamos em meio a 
uma transição, mas é igualmente justo sublinhar que 
essa transição ocorre em passo excessivamente lento. 
Mantido o nosso ritmo atual de melhora, nossos alu-
nos do ensino médio, por exemplo, precisariam ainda 
de muitos anos para atingir o estágio atual dos alunos 
dos países mais ricos. Se considerarmos que, durante 
esse prazo, os países mais ricos, certamente, melhora-
rão seu desempenho educacional, a única conclusão 
possível é que, mantido o nosso atual ritmo de melho-
ra, as décadas vindouras confirmarão o nosso relativo 
atraso educacional.

A lição que devemos tirar disso é que priorizar 
investimentos em educação é tão importante quanto 
investir de forma eficiente e efetiva. Não basta alocar 
recursos, é preciso geri-los de forma competente.

No que se refere à educação básica, precisamos 
adotar, de ponta a ponta do território nacional, uma 
série de medidas e de procedimentos, entre eles for-
talecer a integração entre família e escola; garantir o 
profissionalismo da gestão escolar por meio da forma-
ção massiva de gestores e da seleção dos mais bem 
preparados; incentivar a cooperação entre diretores de 
escolas; incentivar secretários municipais e estaduais 
de educação a exercer uma coordenação dos sistemas 
municipais e estaduais voltada à melhoria da qualidade 
da educação; atrair, por meio de processos de seleção 
bem elaborados, boas condições de trabalho, salários 
e incentivos adequados, professores vocacionados, 
com graduação e excelência acadêmica na disciplina 
que irão ministrar; estabelecer a cooperação perma-
nente entre professores de uma mesma disciplina, no 
âmbito de uma mesma escola e entre escolas dife-
rentes; implantar o ensino fundamental e médio em 
tempo integral; universalizar o acesso à pré-escola de 
boa qualidade; enfatizar, do ponto de vista curricular, a 
formação voltada à leitura e à escrita, ao pensamento 
crítico e à inovação, à alta performance em matemática 
e à experimentação científica; estabelecer o acompa-
nhamento contínuo e individualizado dos alunos, com 
vistas a impulsionar permanentemente o processo de 
aprendizagem de cada aluno; estabelecer o acom-
panhamento contínuo e individualizado das escolas, 
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com vistas a impulsionar o processo de aprendizagem 
em cada escola; diversificar o ensino médio por meio 
da implantação de ensino técnico de alta qualidade, 
preparatório para o ingresso imediato no mercado de 
trabalho, paralelamente à manutenção e à melhoria do 
ensino médio acadêmico, voltado à preparação para o 
ingresso na universidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é comple-
xa a agenda do desenvolvimento e decisivo o papel 
do Senado Federal na sua construção. Espero, nes-
sas breves considerações, ter contribuído para este 
relevante debate, do qual depende o futuro do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Cam-
pos, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Queremos convidar a fazer uso da pa-
lavra o ilustre Senador Armando Monteiro, pela Lide-
rança do PTB.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– E a minha inscrição, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – V. Exª será o próximo na ordem de inscrição.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, celebrar 97 anos de vida já 
é um feito significativo, mas a ocasião reveste-se de 
significado ainda maior quando o homenageado é um 
cidadão que fez do seu projeto de vida uma causa de 
devoção e realizações ao País e a Pernambuco, nos-
sa terra natal.

O poder em si nunca atraiu Jarbas Cardoso de 
Albuquerque Maranhão, nascido em Nazaré da Mata, 
em 21 de janeiro de 1916, a não ser – como registra, 
com propriedade, Vamireh Chacon – como instrumento 
para grandes causas. Fidelidade aos princípios, leal-
dade aos amigos e generosidade são traços de sua 
personalidade, enaltecidos por todos que com ele 
convivem, inclusive adversários políticos, convertidos 
em seus admiradores pelo desprendimento e força 
revelados diante das adversidades.

A trajetória e os exemplos de Jarbas Maranhão 
devem nos inspirar nesse retorno aos trabalhos desta 
Casa. Político de coerência impar, em 1945, na re-
democratização do País, foi um dos fundadores, em 
Pernambuco, do extinto Partido Social Democrático 
(PSD), do qual foi vice-presidente, presidente e ainda 
presidente da Comissão de Reestruturação. Apesar 
do clima generalizado de apreensão, as eleições de 
2 de dezembro daquele longínquo ano transcorreram 

pacificamente. Além do Presidente da República, fo-
ram eleitos à época 42 Senadores (dois por Estado e 
pelo Distrito Federal, o Rio de Janeiro) e 286 Deputa-
dos, entre eles figuras como Barbosa Lima Sobrinho, 
Agamenon Magalhães, meu avô materno, e Jarbas 
Maranhão, dentre outros nomes ilustres como Gilber-
to Freyre, Gregório Bezerra e Eurico de Souza Leão.

Constituinte de 46, Jarbas relembra, em seus 
textos, a motivação histórica da quarta Constituição 
Republicana. Dizia ele:

A vitória da democracia sobre o totalitarismo 
de direita e o esgotamento, no País, de uma 
Carta politicamente autoritária e centralizadora 
sob o ângulo da Federação. Foi uma resposta 
à exacerbação do poder do Estado. Era preciso 
reafirmar, portanto [portanto] reafirmar o valor 
das liberdades humanas, o império do princí-
pio representativo e que os poderes políticos 
são delegações do povo.

E resume Jarbas: “estávamos empenhados em 
alcançar a plenitude democrática.”

Jarbas Maranhão foi reeleito, em 1950, Deputa-
do Federal; Senador da República de 1955 a 1963; e 
candidato ao Governo de Pernambuco, em 1958.

No Congresso Nacional, fez parte, na Câmara e 
no Senado, das Comissões de Constituição e Justiça, 
Legislação Social, Educação e Cultura, Serviço Público 
Civil, Segurança Nacional, dentre outras. Foi relator de 
importantes projetos, como os da criação da Sudene, 
do Ministério das Minas e Energia, da Fundação Uni-
versitária de Brasília, da Lei das Pensões Militares, do 
Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil e 
de tantos outros.

Sobressaiu-se também como advogado, jornalista 
e professor. Ainda bacharelando, Jarbas Maranhão foi 
nomeado para o Gabinete do Governo de Agamenon 
Magalhães, em janeiro de 1940, que sobre ele disse: 
“Jarbas é um incansável secretário, fixou em admirável 
oração o sentido social e humano da creche.” Referia-se 
ao fato de ter sido o fundador e presidente da Legião 
Brasileira de Assistência, em Pernambuco.

O currículo de Jarbas Maranhão é extenso. Pre-
sidiu também o Tribunal de Contas de Pernambuco; 
foi professor de Direito Constitucional; e, em 1984, 
eleito para a cadeira 30 da Academia Pernambucana 
de Letras. Também é membro da Academia de Letras 
e Artes do Nordeste, onde ocupa a cadeira 40, além 
de integrar a Academia Brasileira de Ciências Morais 
e Políticas, sediada no Rio de Janeiro, e a Associação 
Nacional de Escritores, com sede em Brasília. Na sua 
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essência, Maranhão é um pensador e autor de obras 
de indiscutível valor.

Caros companheiros e companheiras, Jarbas 
Maranhão exerceu destacada liderança na política de 
Pernambuco. É do escritor Nilo Pereira, em 1981, o 
seguinte comentário: 

Não encontrei em minha vida um homem pú-
blico com uma vocação política tão forte e tão 
limpa quanto Jarbas Maranhão. (...) Se Etelvino 
Lins foi o matemático do PSD, Oswaldo Lima 
o ‘marechal’, Jarbas (Maranhão) foi o imba-
tível filósofo político do partido. Digo filósofo 
no sentido de ter sido ele, nas hostes aguer-
ridas, o pensador sempre claro e sempre ágil 
que lia, que estudava, que ia ao âmago dos 
problemas, que possuía [ao final] uma visão 
humanística da política. 

Afonso Arinos, Gilberto Freyre, Barbosa Lima So-
brinho e João Cabral de Melo Neto estão entre aque-
les que muito elogiaram o velho amigo, tido por todos 
como intelectual de primeira grandeza. Jorge Amado 
dizia que lhe devia agradecimentos pelos livros que 
lhe enviara e que atestavam sua atuação parlamentar 
a favor da cultura e dos interesses de um Brasil livre 
e independente.

Encerro, Sr. Presidente, esta minha homenagem 
a figura tão emblemática, expressando imensa admira-
ção e fazendo minhas as palavras de meu pai, Arman-
do Monteiro Filho, que sempre o distinguiu e que teve 
sempre o privilégio da sua amizade. Dizia ele: “Trata-se 
de um dos melhores homens públicos do Brasil, pela 
honradez, generosidade e espírito público”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – O Senador Walter Pinheiro apresentou 
o Requerimento nº 1.186, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença dos trabalhos da Casa no período de 25 a 28 
de fevereiro de 2013, para participar da GSMA Móbile 
World Congress 2013, em Barcelona, Espanha.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e dis-
tribuído ao Plenário despacho do Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad 
referendum do seu colegiado, em que opina pela apro-
vação do Requerimento nº 1.186, de 2012.

É o seguinte o despacho na íntegra:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO  
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA  

NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO  
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO  

AO PARECER PREVISTO NO ART. 40. § 4º, DO 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Referente ao Requerimento n° 1.186, de 
2012, do Senador Walter Pinheiro, que “re-
quer, nos termos do disposto do Art. 40, 
do Regimento Interno do Senado. Federal, 
licença desta Casa, no período de 25 a 28 de 
fevereiro de 2013, para compor a comitiva 
brasileira, como representante do Senado 
Federal para participar do GSMA Móbile 
World  Congresso 2013, promovido pela 
GSM Association, a realizar-se em Barce-
lona, Espanha”.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu no dia 28 de dezembro de 2012 o 
Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Se-
nador Walter Pinheiro.

Os Atos nos 2 e 4, de 2011, desta Comissão, es-
tabelecem rito de apreciação dessa modalidade de re-
querimento, que, neste caso, não pôde ser observado, 
tendo em vista o período de recesso,a  proximidade 
entre o período da missão e a próxima reunião deli-
berativa da Comissão.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da  Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto no 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que so-
mente poderá ocorrer na próxima reunião deliberativa, 
este Presidente avoca para si a responsabilidade  de 
instruir favoravelmente a referida solicitação, ad refe-
rendum do Colegiado.

Esta Presidência, portanto, opina pela aprova-
ção do Requerimento nº 1.186, de 2012, do Senador 
Walter Pinheiro. 

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2013. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Não havendo objeção do Plenário, as 
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 
14, de 2013, da Comissão de Modernização do Códi-
go de Defesa do Consumidor, solicitando a suspensão 
dos prazos da Comissão, nos termos do art. 118, § 4º, 
do Regimento Interno, com vistas a realizar audiências 
públicas e diligência para instrução dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 281 e 283, de 2012.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Convido para fazer uso da palavra o 
ilustre, brilhante, valoroso homem público deste País, 
meu amigo Roberto Requião, que bem representa seu 
Estado do Paraná. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, tramitam nesta Casa e também na Câ-
mara Federal dezenas de projetos de lei estabelecendo 
comemoração desta ou daquela data, rememorando 
fatos, personagens da nossa história e homenageando 
toda sorte de profissões. 

Vai daí que, às vezes, sou tentado também a 
apresentar um projeto comemorativo, saudando algum 
extraordinário feito de nosso passado, mais na linha da 
letra de Aldir Blanc, em O Mestre-Sala dos Mares, que 
saúda “todas as lutas inglórias, que através de nossa 
história [ocorreram] não esquecemos jamais”. Ou na 
linha de Monteiro Lobato e seus personagens infantis, 
que comemoravam o “desaniversário”.

Assim, quem sabe, relembrando passagens pouco 
edificantes de nosso passado, tivéssemos lições para 
viver melhor hoje. E, de pronto, ocorre-me uma data 
a relembrar, uma dessas ingloriosas passagens que 
não deveríamos esquecer jamais, mesmo porque, três 
séculos depois da efeméride a que me refiro, continu-
amos pagando tributos ao mau passo dado. 

Pois bem, em 27 de dezembro último, transcor-
reu o tricentésimo nono aniversário da assinatura do 
Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos, 
que os reinos de Portugal e Inglaterra celebraram en-
tre si na cidade de Lisboa, em 1703. E Portugal, nes-
se momento, Senador Armando, também éramos nós. 
Fazíamos parte do reino como colônia. Embora com 
três econômicos artigos – segundo os historiadores 
portugueses, o texto mais sucinto da diplomacia euro-
peia –, embora assim lacônico, o Tratado de Methuen 
produziria efeitos catastróficos, devastadores, sobre a 
economia portuguesa e sobre o futuro do Brasil. Con-

sequências que amargamos de um e de outro lado do 
Atlântico até hoje, especialmente hoje.

Que diz o acordo que acabou levando o nome 
do negociador inglês, o Embaixador John Methuen?

De sua parte, o rei de Portugal promete “admitir 
para sempre, daqui em diante”, na metrópole e colônias, 
com exclusividade, os tecidos ingleses. Já sua “sagra-
da e real majestade britânica (...) será obrigada, para 
sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-Bretanha” 
os vinhos produzidos por Portugal. 

Mas, na verdade, as trocas entre Lisboa e Lon-
dres não se restringem às trocas entre panos e vinhos. 
Com um consumidor cativo para a sua bebida, a produ-
ção de vinhos em Portugal expande-se enormemente, 
atravancando ou mesmo impedindo o desenvolvimento 
de outras atividades econômicas. Portugal, que já era 
um país industrialmente fraco, vê suas poucas fábricas 
fecharem-se com a inundação dos produtos manufa-
turados ingleses. Portugal e o Brasil, pois cá nestas 
terras era proibido fabricar até mesmo sabão e velas. 
A proibição nos alcançava. 

No entanto, como os produtos industrializados 
ingleses tinham demanda e preços bem acima do 
consumo e dos preços dos vinhos, em breve tempo 
Portugal passou a acumular um enorme, um fantástico 
déficit em relação à Inglaterra.

O equilíbrio da balança é coberto pelo metal ex-
traído da colônia, que vai, sem escalas, irrigar o tesouro 
inglês e prover de recursos o desenvolvimento britânico 
e, sem sombra de dúvida, garantir a sua consequente 
revolução industrial, financiada com o ouro da colônia, 
com o ouro brasileiro.

Dizem os historiadores portugueses, registram os 
historiadores brasileiros que toda reação ao Tratado 
de Methuen era contida fortemente pela aristocracia 
produtora de vinhos. Não é de soja, Senador Blairo. É 
aristrocracia produtora de vinho. Uma espécie de com-
modity da época. E pelos importadores portugueses. 
Até mesmo o poderosíssimo Marques de Pombal, na 
segunda metade do século XVIII, não conseguiu ir mui-
to longe na tentativa vã de quebrar essa resistência.

Foi nesse toco que amarramos o cavalo do atraso.
O século inaugurado pelo Tratado de Methuen 

encerra-se com o esgotamento das minas brasileiras. 
Por quase cem anos, o nosso ouro cobriu o déficit, o 
buraco, a distância entre produzir e exportar vinhos e 
importar máquinas e produtos acabados. Quase um 
século depois do tratado temos, então, de um lado, 
Portugal quebrado, quebrado industrialmente, e pouco 
desenvolvido, produção agrícola limitada, até mesmo 
para a sobrevivência.

Doutra face, revela-se um Brasil empobrecido, 
depenado de suas riquezas, com suas atividades in-
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dustriais proibidas, a fim de proteger o produto inglês. 
E, tirante a monocultura açucareira, então enfrentando 
a concorrência do Caribe, temos uma pobre e insig-
nificante agricultura de subsistência – tudo, é claro, à 
época, fundado no trabalho escravo.

Se o Tratado de Methuen não durou para sempre, 
como prometiam a rainha Ana da Inglaterra e D. Pedro 
II de Portugal, ele vigorou tempo suficiente para com-
prometer o nosso futuro. Estão, aí, fincadas até hoje 
as raízes de nossa desventura. Nossa e de Portugal. 

Em contraposição, quando a Inglaterra tenta im-
por aos Estados Unidos essa mesma relação de su-
bordinação, a reação norte-americana resulta na in-
dependência do país, e, livre do tacão colonial, os 
Estados Unidos seguem o seu próprio caminho para 
o desenvolvimento.

Vemos, então, o primeiro secretário do Tesou-
ro norte-americano, guerrilheiro da independência e 
general das batalhas, Alexander Hamilton, elaborar, 
propor e fazer aprovar no Congresso o Tratado das 
Manufaturas, a pedra angular fundamental do desen-
volvimento dos Estados Unidos.

A Companhia das Índias, então poderosíssima 
transnacional colonial, que tinha entre seus funcioná-
rios o famoso Adam Smith, certamente o mais impor-
tante teórico do liberalismo econômico, também queria 
transformar os Estados Unidos em simples produtor 
de matérias-primas e consumidor de produtos indus-
trializados ingleses. 

Os norte-americanos reagiram com o Tratado das 
Manufaturas, criando um banco nacional, estatizando 
o crédito e direcionando-o à produção, fixando tarifas 
protecionistas para os seus produtos, estabelecendo 
subsídios à agricultura, criando, desde já, um programa 
de desenvolvimento tecnológico. Foi a reação ameri-
cana logo em seguida da independência. 

O resultado disso tudo está à vista de quem 
queira ver, e ainda temos que suportar as mais idio-
tas, mentecaptas e até mesmo racistas teorias quan-
do se compara o desenvolvimento brasileiro com o 
desenvolvimento norte-americano. Tudo começa aí, 
no Tratado de Methuen, na subordinação da nossa 
economia ao processo industrial do grande desenvol-
vimento da Inglaterra.

Marx e Engels – lembra desses nomes, Sena-
dor Jayme? – recentemente ressuscitados, depois de 
mais uma crise financeira global, examinam a opção 
norte-americana para o desenvolvimento econômico. 
Na primeira metade do século XIX, Senador Blairo, di-
zia Engels: “Os norte-americanos preferem viajar com 
bilhetes expressos para chegar antes ao seu destino.” 
E qual era esse bilhete expresso, no entendimento de 
Engels? Qual era esse bilhete que levou os Estados 

Unidos ao seu destino? O Tratado das Manufaturas, 
de Alexander Hamilton, que, de resto, nada tinha de 
marxista. Já Marx, em uma passagem de O Capital, 
afirmava, abre aspas: 

O sistema protecionista é somente um meio 
para criar em um país a grande indústria. Por 
isso, vemos que naqueles países em que a 
burguesia começa a se impor como classe (...) 
grandes esforços para implantar tarifas prote-
toras”. E completa : “O sistema protecionista foi 
um meio artificial de fabricar fabricantes (....) 
capitalizar os meios de produção(...) e abre-
viar o trânsito do antigo ao moderno regime 
de produção. 

Tratado das Manufaturas e Tratado de Methuen, 
essa é a distância entre o desenvolvimento norte-
-americano e o desenvolvimento brasileiro. 

Ah, sim! Para arrematar esse século perdido, o 
século XVIII, inauguramos o século XIX com a famosa, 
aqui no Brasil, abertura dos portos, para os produtos 
industrializados ingleses, é claro.

O Tratado de Methuen, por suas implicações 
perniciosas, deletérias, é o avô de todos os tratados 
bilaterais que amarram, travam e manietam o desen-
volvimento de países não industrializados ou pouco 
industrializados.

Afinal, quem ganha com um tratado que opõe 
países produtores de matérias-primas, de commodi-
ties, e as avançadíssimas economias industriais e seus 
ávidos e nunca saciados conglomerados financeiros?

Com a crise económica global, é inevitável que 
os países centrais busquem exportar a sua encrenca, 
a encrenca em que se atolaram, para a periferia do 
mundo, para o sul do planeta.

Como Presidente da Representação Brasileira no 
Parlasul, estive duas vezes na Europa para reuniões da 
Eurolat, assembleia parlamentar que reúne o Parlamen-
to Europeu e os Parlamentos Latino-Americanos; e dias 
atrás participei de outra reunião da Eurolat, no Chile.

O que pretendem os europeus? Quais os inte-
resses, hoje, dos antigos colonizadores das Améri-
cas? Basicamente, Senador Armando, três coisas: que 
abramos às escâncaras as portas aos seus produtos 
industrializados e que lhes forneçamos produtos pri-
mários, commodities, soja, ferro, petróleo, trigo, carne, 
açúcar, e que lhes forneçamos produtos primários, 
commodities, a preços módicos; que importemos sua 
mão de obra desempregada e que acolhamos com toda 
generosidade seus investimentos, sem restrições às 
remessas de lucro, à importação de componentes e à 
maquiagem da tecnologia. Enfim, os europeus tentam 
nos impor uma variação mais moderna – nem tanto 
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moderna – do Tratado de Methuen. E isso não nos ser-Tratado de Methuen. E isso não nos ser-. E isso não nos ser-
ve; não nos serviu no passado, não serve no presente 
e compromete ainda mais o nosso futuro. 

Como poderemos nos opor a esta nova tentativa 
de uma versão pós-moderna do famoso Acordo dos 
Panos e Vinhos, Senador Blairo Maggi? Antes de tudo, 
sobretudo, com um projeto para o Brasil, um progra-
ma nacional de desenvolvimento, um claro caminho a 
seguir, estratégia e tática consistentes, solidificadas 
pela teoria e pela prática. Hoje subsistimos dos movi-
mentos táticos, de escaramuças, tapando os buracos 
do vazamento da crise econômica global, reagindo por 
espasmos, sem objetivos finais claramente definidos. 

Para onde vamos, afinal? O que pretendemos? 
Como e com que armas vamos lutar? Mas não estamos 
sós no mundo. O nosso programa de desenvolvimento 
nacional deve integrar-se a um programa de desen-
volvimento latino-americano. Sozinhos, isoladamente, 
não iremos muito longe, não conseguiremos repelir o 
neocolonialismo ou as velhas peias que nos atam ao 
atraso. Em vez da submissão, a integração, a unidade 
latino-americana. Em vez de caudatário do desenvol-
vimento alheio, senhores de nosso próprio continente. 

Nesses dois últimos anos, como presidente da 
Representação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul, depois de tantas reuniões, debates, conferências 
e seminários, aqui no continente e na Europa, estou 
absolutamente convicto de que fora da unidade latino-
-americana não há salvação. Não há salvação para o 
Brasil, para a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e para 
a Venezuela.

Para os céticos, para os europacentristas, para 
os que acham que os nossos destinos estão amarados 
aos destinos norte-americanos, para os saudosistas, 
Senador Vital, da falecida ALCA, para os entusiastas 
do gigantismo chinês, peço a atenção para os dados 
que se seguem.

Segundo dados do nosso Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exporta-
ções brasileiras para a América Latina e Caribe, entre 
janeiro e novembro de 2012 , somaram US$46,400 
bilhões, a um preço médio – este é o dado importante 
– de US$1.377 por tonelada exportada, o que significa 
que são produtos com valor agregado, são produtos 
manufaturados.

Para os Estados Unidos, nossas exportações 
somaram menos do que para a América Latina e o 
Caribe. Somaram US$45,8 bilhões, a um preço médio 
de US$987 a tonelada.

Para a América Latina e Caribe, US$1.377 por 
tonelada.

Para a União Européia, exportações de US$45,26 
bilhões, à média de US$506 por tonelada.

Para a China, exportações de US$40,250 bi-
lhões... 

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Eu pediria, Senador Jayme, que me concedesse mais 
um tempo para finalizar.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Concedo a V. Exª mais três minutos para 
V. Exª concluir pelo fato de que temos vários oradores 
inscritos aqui.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Para a China exportações de US$40,250 bilhões, a 
apenas US$211 por tonelada. São as famosas com-
modities: US$211 por tonelada.

O maior valor nas exportações brasileiras por 
tonelada são destinadas aos países do bloco andino, 
média de US$1,718 por tonelada.

Não tem a significação das outras exportações, 
mas tem uma extraordinária significação no valor por 
tonelada.

Alguma dúvida de quem sejam os nossos par-
ceiros ideais? O nosso futuro como país desenvolvido 
não está longe daqui, está mesmo no nosso continente.

Fora da unidade latino-americana não haverá 
redenção da dependência, do atraso e do subdesen-
volvimento. Ou temos coragem, energia de nos unir-
mos em um forte e coeso bloco, ou reproduziremos 
eternamente os Tratado de Methuen.

O fulcro da unidade latino-americana é o Merco-
sul. Ainda mais agora com a entrada da Venezuela, que 
eleva o PIB do bloco a mais de 83% do PIB de todo 
o continente sul-americano. Daí que não é possível 
entender a oposição à entrada do país do Chávez, a 
não ser por um empedernido espírito colonial ou por 
sentimentos antinacionais e antipopulares.

A integração sul-americana e latino-americana é 
a antítese do Tratado de Methuen.

Se brasileiros e latinos queremos um futuro para 
os nossos países e os nossos povos; um futuro que 
não seja mais a pobreza, as doenças, a infelicidade e 
a depressão; um futuro que não seja...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ... uma sobrevivência miserável; um futuro que não 
seja a dependência ao capital financeiro internacional 
e às suas táticas terroristas de cortar salários, aposen-
tadorias e direitos trabalhistas; de reduzir investimen-
tos sociais para preservar ganhos dos rentistas e dos 
bancos; se assim queremos, é hora de gritar “laços 
fora” para toda sorte de dependência, “laços fora” para 
o neoliberalismo, para um modelo econômico que nos 
escraviza há tantos séculos. Laços fora, ruptura, cora-
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gem e decisão para rejeitar os Tratados de Metheun 
que nos propoem nesse momento.

E eu tenho notado, Senador Jayme, uma resis-
tência da Presidenta Dilma, forte, firme e indiscutível 
aos tratados bilaterais.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª pelo belo pronun-
ciamento na tarde de hoje, Senador Roberto Requião.

Pela ordem de inscrição, nós convidamos agora, 
pela Liderança do PSD, o Senador Sérgio Petecão.

Após o Senador Sérgio Petecão, fará uso da pa-
lavra o Senador Blairo Maggi, pela ordem de inscri-
ção, por permuta feita com o Senador Pedro Taques. 
Em seguida, falarão os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, 
Anibal Diniz e Vital do Rêgo.

Se não me falha a memória, V. Exª é após o Sér-
gio Petecão. Depois, o Senador Vital do Rêgo, que se 
encontra presente no plenário.

Com a palavra o Senador Sérgio Petecão. Por 
sinal, anuncio aos senhores que S. Exª prometeu ser 
muito breve pelo fato de querer dar oportunidade a 
todos de falar.

Com a palavra o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, na verdade, 
o que nos traz à tribuna nesta tarde, início de noite, de 
hoje é apenas o desejo de fazer um registro que nós 
entendemos da maior importância.

Temos o prazer de receber, aqui em nossa Casa, 
uma comitiva de Defensores Públicos de todo o País, 
acompanhada pela Presidente da Frente Nacional dos 
Defensores Públicos dos Estados e da União, a Depu-
tada Antônia Lúcia, que é também lá do meu Estado, o 
Estado do Acre, e que tem sido uma guerreira na luta 
dos interesses da Defensoria Pública do nosso Estado. 
Também temos o prazer de receber aqui o Dr. André 
de Castro, Presidente Nacional das Associações dos 
Defensores Públicos. Também está aqui o amigo, Dr. 
Perazzo, Defensor no meu Estado, uma pessoa que tem 
dado uma contribuição muito grande ao povo acriano.

Eu conversava agora com o nosso Presidente, 
Senador Jayme Campos, e S. Exª dizia exatamente da 
importância da Defensoria nos Estados brasileiros. Mato 
Grosso, muito embora seja um Estado rico, depende 
muito da Defensoria, como ele disse, principalmente 
para atender aos menos favorecidos. Se Mato Grosso, 
um Estado rico, defende, pelas palavras do Senador 
Jayme Campos, a sua Defensoria, imaginem o meu 
Estado, o Estado do Acre, um Estado pobre, que de-
pende dos repasses dos fundos constitucionais, do 
FPE, do FPM.

Conheço o meu Estado, conheço todos os seus 
Municípios e sei que a nossa Defensoria não conseguiu 
chegar a todos eles. E não por conta da Defensoria, 
mas por conta da relação que o Governo do Estado 
do Acre tem para com a nossa Defensoria. Eu queria 
saber qual foi o mal que os Defensores do nosso Es-
tado, ou ainda, que a Defensoria do nosso Estado fez 
ao nosso Governador. O tratamento que o Governador 
do Estado do Acre tem dado à nossa Defensoria é o 
pior possível. Digo isso por ouvir os depoimentos de 
alguns Defensores, que sempre estão pedindo socorro, 
pedindo para que nós lutemos por essa causa nobre, 
visto que ajuda principalmente os menos favorecidos.

A Defensoria Pública, em Rio Branco, fica próxima 
a minha casa. Todas as vezes que saio, pela manhã, 
passo ali e vejo aquela fila de pessoas humildes procu-
rando por apoio, por ajuda, por socorro na Defensoria 
do nosso Estado. São pessoas que chegam de ma-
drugada – às vezes às 3, 4 horas da manhã – porque 
não têm condições de pagar um advogado particular.

Hoje já conversei com o nosso Presidente Renan 
Calheiros, que já se colocou à disposição para, amanhã, 
receber uma comissão de Defensores do Brasil inteiro. 
Estarão reunidos mais de 400 Defensores no Auditório 
Nereu Ramos, na Câmara Federal, fazendo uma mobi-
lização, porque, na verdade, ninguém entendeu esse 
veto ao PL 114, de 2011, feito pela Presidente Dilma.

Não votei na Presidente Dilma, mas passei a 
admirá-la porque tem feito um governo direcionado 
aos menos favorecidos, E tenho sempre ouvido Sua 
Excelência dizer que a meta do seu governo é chegar 
àqueles que menos têm, àqueles que mais precisam. 
E não vejo uma instituição que esteja mais próxima 
dos menos favorecidos que a Defensoria Pública do 
nosso País.

Esse projeto de lei, que tramitou na Câmara, 
sendo aprovado por unanimidade, foi votado aqui no 
Senado, onde também foi aprovado por unanimida-
de, na verdade, é um projeto do Líder do Governo no 
Congresso, um projeto de autoria do Senador José 
Pimentel, do Ceará e que, para nossa surpresa, foi 
vetado pela Presidente Dilma.

Estive hoje na reunião de Líderes, mas, como ali 
não houve entendimento, voltaremos a discutir depois 
do carnaval a pauta dos vetos. E esse é um veto para 
cuja análise temos de ter certo cuidado. Precisamos 
derrubar esse veto, mas não derrubá-lo numa postura 
de enfrentamento à Presidente Dilma, de enfrentamen-
to ao Governo. Não é isso! Nós temos que mostrar à 
Presidente Dilma que essas pessoas que a orientaram 
estão, de certa forma, equivocadas.

Nós examinamos a questão junto ao Palácio e 
verificamos que por onde esse projeto tramitou recebeu 
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o apoio do Governo. Portanto, nós tínhamos certeza 
de que essa matéria seria sancionada pela Presidente 
Dilma. Entretanto, para surpresa do nosso Presiden-
te Nacional da Associação dos Defensores Públicos, 
para nossa surpresa, esse projeto não foi sancionado.

Apelo à nossa Presidente Dilma que dê ouvidos 
aos reclamos que serão feitos amanhã, aqui em Bra-
sília, por mais de 400 Defensores Públicos do Brasil 
todo. E o que se pede é apenas a regulamentação, 
uma vez que a instituição Defensoria Pública já cons-
ta na nossa Constituição. O que se está discutindo é 
apenas a regulamentação da autonomia das Defen-
sorias nos Estados.

Eu hoje conversava com a Deputada Antonia Lú-
cia, que tem sido uma guerreira e um baluarte nessa 
luta, e ela me falava de uma denúncia que fez e que 
eu fiz questão de levantar, com o apoio do meu gabi-
nete, constatando a veracidade dessa denúncia. Para 
vocês terem ideia, amigos Senadores e Senadoras 
presentes a esta sessão, o orçamento da Defensoria 
do Acre – pasmem! – é de R$1,8 milhão. O nosso go-
verno gastou, só com advogados dativos, R$1,3 mi-
lhão! Repito: o orçamento da nossa Defensoria é de 
R$1,8 milhão e o governo do Estado gastou, só com 
advogados dativos, R$1,3 milhão! Quer dizer, se tives-
sem investido esses recursos na estrutura da nossa 
Defensoria, evidentemente teria gastado muito menos, 
até porque já tem a estrutura.

O nosso apelo é no sentido de que a Defensoria 
possa chegar a todos os Municípios acrianos. Hoje não 
chega! Aqueles acrianos que estão em Santa Rosa, no 
Jordão não têm direito a uma defesa pública.

Quanto custa hoje para o Estado um cidadão que 
não tem oportunidade de ser defendido? Vai parar na 
cadeia! E isso provoca um custo muito maior para o 
Estado. Eu queria entender qual é essa conta que o 
governo do Estado do Acre está fazendo.

Então, a nossa vinda aqui é mais no sentido de 
parabenizar a Associação Nacional por essa luta. Hoje 
eu conversei com vários Senadores; lá na Câmara 
Federal, junto com a Deputada Antônia Lúcia, conver-
samos com vários Deputados Federais e não conse-
guimos encontrar ninguém que seja contra. Agora, a 
nossa surpresa foi que a Presidente Dilma vetou esse 
projeto de lei. E nós estamos aqui fazendo esse apelo 
à nossa Presidente, ela que tem feito um governo para 
os menos favorecidos – e ela tem dito isso em todos os 
seus discursos; um governo para os que menos têm. 
Eu não vejo, com todo respeito...

O Poder Judiciário do meu Estado, hoje, graças 
a Deus, é dotado da estrutura adequada que o Poder 
Judiciário merece; o Tribunal de Contas do meu Estado 
é dotado da estrutura que o Tribunal de Contas do meu 

Estado merece; o Ministério Público do meu Estado é 
dotado da estrutura que o Ministério Público merece; 
agora, a Defensoria, a instituição que lida com o povo, 
hoje, infelizmente, no meu Estado – e não sei qual foi 
o mal que os Defensores do meu Estado fizeram para 
com o Governador – não recebe o respeito que merece.

Então, fica aqui o nosso apelo aos nossos Se-
nadores para que entrem nessa luta. Esse projeto foi 
votado aqui e aprovado por unanimidade; foi votado 
na Câmara Federal e aprovado por unanimidade. Nós 
precisamos sensibilizar a nossa Presidente. Estou fa-
lando aqui como um Senador que tem votado os pro-
jetos de interesse da Presidente Dilma; estou fazendo 
esse apelo à Presidente no sentido de que ela reveja 
essa posição e oriente toda sua bancada para que 
possamos não ir para esse enfrentamento, vencer ou 
não vencer, derrubar ou não derrubar o veto. Não! Nós 
temos que fazer com que a nossa Presidente entenda 
a importância que tem a Defensoria Pública neste País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Sérgio Petecão, 
pelo belo pronunciamento, sobretudo defendendo os 
defensores públicos deste País. Pode ter certeza de 
que os defensores públicos deste País também têm 
a minha solidariedade E sobretudo minha admiração 
pelo trabalho extraordinário que fazem na defesa do 
interesse dos menos afortunados.

Com a palavra o Senador Blairo Maggi.
V. Exª tem 20 minutos para fazer uso da palavra.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero 
fazer um registro na noite de hoje da viagem que fiz 
ontem no Paraná, junto com a Presidente Dilma. Fize-
mos essa viagem acompanhados do Senador Sérgio 
Souza e da Senadora Kátia Abreu, quando estivemos 
na cidade de Cascavel inicialmente para participar de 
um evento chamado Agrishow, ou Show Rural. Esse 
evento já tem 25 anos e é responsável pela difusão 
tecnológica da agricultura do Paraná e da agricultura 
brasileira. Ali no local desse evento encontramos tudo 
que é necessário para a agricultura brasileira desen-
volver-se, seja ela de grandes produtores, seja ela de 
pequenos produtores.

A Presidente Dilma ficou muito entusiasmada, 
ficou muito alegre com tudo o que viu nessa exposi-
ção, não só pelo fato de ver as coisas bonitas de uma 
exposição como o Show Rural, mas também por sa-
ber que as políticas públicas que são colocadas pelo 
Governo Federal à disposição da agricultura brasileira 
chegam hoje a todos os agricultores brasileiros. Sejam 
eles grandes, médios, pequenos, são capazes e têm 
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condições de buscar nos seus agentes financeiros, no 
Banco do Brasil, nos bancos particulares, no Pronaf, 
recursos para uma agricultura com alta produtividade.

E, no seu discurso, a Presidenta foi muito feliz 
quando fez, sim, as ponderações das dificuldades 
que nós temos, Senador Jayme: de ver, com milhões 
e milhões de toneladas que produzimos Brasil afora, 
as dificuldades que temos para acessar nossos por-
tos, as dificuldades que temos nas rodovias, ferrovias, 
hidrovias e também nos portos.

Mas o importante é entender que a agricultura 
brasileira hoje, que alimenta mais de 150 países mun-
do afora, que alimenta seus mais de 200 milhões de 
habitantes que somos hoje no Brasil, faz isso com ex-
trema competência e com alta tecnologia.

Mas a alta tecnologia, para o grande, para o mé-
dio e para o pequeno produtor estava disponível tam-
bém há alguns anos. No entanto, o custo do dinheiro 
no Brasil fazia com que os produtores brasileiros, in-
dependentemente da sua categoria, não tivessem a 
coragem – Senador Jayme, o senhor, que é produtor 
rural, sabe –, de ir a um banco tomar um financiamento 
Muito provavelmente antes de a sua colheitadeira e de 
o seu trator virarem sucata, não valerem mais nada na 
propriedade – o que acontece depois de dez, quinze 
anos de uso –, a dívida era quatro, cinco vezes maior 
do que o patrimônio que se tinha, fora os anos todos 
que tinham sido pagos.

E aí entram os programas sociais.
Foram feitos programas de redução de juro para 

as atividades produtivas no País, iniciados ainda no 
governo do Presidente Lula, quando o governo perce-
beu e fez um programa para aquisição de máquinas 
para todos os produtores rurais: em vez da TJLP mais 
11% ou 12%, um juro civilizado de 8 ou 9% ao ano, 
sem correção monetária.

Aí veio a crise financeira mundial, e o governo 
teve que olhar para a agricultura e para o agricultor. E 
viu que ali estava um ambiente propício para colocar 
o serviço, a mão de obra das cidades e beneficiar os 
produtores. Quando uma colheitadeira, um trator, um 
implemento é fabricado numa cidade, ele vai para o in-
terior. E o governo, mais uma vez, então, fez a redução 
da taxa de juros – aí uma taxa altamente significativa 
e baixa, de 2,5% ao ano.

Isso levou a agricultura brasileira e a pecuária 
brasileira à condição de investir, e investir pesadamen-
te, maciçamente, em novas máquinas, novos equipa-
mentos, novas tecnologias. Vimos, então, a produção 
brasileira e a produtividade da nossa agricultura sim-
plesmente subirem. Passamos de uma safra por ano 
para duas safras por ano, principalmente na Região 
Centro-Oeste e no Sul do Brasil e principalmente no 

Estado de Mato Grosso, porque foi muito simples: se 
eu tive dinheiro barato para comprar uma máquina, 
eu comprei uma máquina grande, eu comprei várias 
máquinas; e o meu tempo de plantio, Senador Jayme 
Campos, que era de três meses, baixou para um mês; 
a minha colheita, que era de 90 dias, baixou para 40 
dias; e a janela de plantio de segunda safra simples-
mente diminuiu. E os produtores puderam, então, fazer 
a segunda safra.

Então, eu faço aqui esse reconhecimento à Pre-
sidente Dilma, em nome de todos os agricultores brasi-
leiros, porque sei que há esse reconhecimento, porque 
sem dinheiro barato, sem se endividar... Ou melhor, 
endividar-se dentro de sua capacidade foi o que per-
mitiu à agricultura brasileira dar o salto que deu.

Saímos lá de Cascavel e fomos para Rolândia, 
uma cidade próxima de Maringá. Ali – confesso a vo-
cês –, levei um choque, porque fui parar no meio de 
um assentamento de sem-terra, ou ex-sem-terra, co-
mandados pelo MST. Agora, imaginem, de repente, 
Blairo Maggi no meio de uma festa do MST... Mas, 
como estava com a Presidente Dilma, senti-me muito 
à vontade e sem nenhum receio. Aliás, sempre me dei 
bem com os movimentos sociais quando fui Governa-
dor do Estado do Mato Grosso.

Mas o que me chamou a atenção... Encontrei lá 
João Pedro Stédile; encontrei o Coordenador Nacional 
do MST, o Baggio; encontrei Gilberto Carvalho, todos 
ligados ao PT e que entendem que a agricultura fami-
liar e a reforma agrária são a saída do País. Eu tenho 
minhas dúvidas...

Mas, ontem, Senador Monteiro, o que eu vi lá 
nessa cidade, nesse assentamento, me acendeu a 
esperança de que finalmente – finalmente – a defesa 
intransigente que o MST tinha da terra pela terra está 
sendo trocada por terra pela produtividade; por terra 
pela agroindustrialização, dentro de um programa que 
o Governo está colocando para tirar os assentamentos 
brasileiros da miséria e colocá-los em condições de 
competir com a grande indústria nacional, porque sem-
pre há espaço, sempre há lugar para quem faz melhor.

A planta de laticínio que vi ontem e os produtos 
que provei me fizeram dizer a alguns que estavam lá: 
“Olha, a Batavo, quando começou no Brasil, era muito 
menor do que essa fábrica que estamos vendo hoje”.

Portanto, percebi na viagem de ontem que nós, 
brasileiros, estamos deixando as diferenças ideológi-
cas de lado. Estamos todos procurando construir um 
País – sim – para todos, com riqueza para todos. Mas 
a riqueza para todos significa que precisamos produ-
zir, trabalhar e nos libertar dos programas sociais do 
Governo. Essa pode ser a porta de saída que o Movi-
mento Sem Terra no Brasil encontrou: o de agroindus-
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trializar o assentamento. E o volume de um, somado 
ao volume de dois, somado ao volume de três, isso 
dará grande possibilidade para que a gente possa ter 
algo diferente no futuro deste País.

Então, gostaria de deixar esse registro dos dois 
locais onde estive com a Presidente Dilma ontem e 
agradecer aos meus amigos de Cascavel, que tive a 
oportunidade de encontrar depois de muito tempo, já 
que nasci naquela região do oeste do Paraná. Quero 
cumprimentar o Presidente da Coopavel, o Sr. Dilvo 
Grolli que, junto com o Rogério, faz esse show rural, 
que é um espetáculo, uma coisa muito diferente do 
que estamos acostumados a ver no Brasil.

Senador Jayme, há lugares até – depois que você 
anda muito, vai ver a máquina, vai comprar, fica entu-
siasmado – que quer pensar um pouquinho. Aí você 
se retira, senta num banco, tem uma música de pas-
sarinhos, você reflete e compra a sua máquina: uma 
coisa muito bonita, muito bem organizada.

Também encontrei lá o Sr. Assis Gurgacz, pai do 
nosso Senador Acir, que é meu amigo, foi amigo do 
meu pai, assim como o Pedro Muffato, produtor do Pa-
raná e do Mato Grosso; também o Alcides Cavalca e o 
Celso Maggi, meu primo, que encontrei por lá. Enfim, 
revi muitos amigos que há anos não via.

Então, quero deixar o meu reconhecimento des-
ses dois eventos que presenciei no dia de ontem em 
companhia da Presidente Dilma. Posso dizer, com toda 
certeza, que, se seguirmos o caminho que vi ontem, 
teremos novidades muito boas no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 

– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Blairo Maggi, 
pela fala em relação à questão dos assentamentos no 
Estado do Paraná. Gostaríamos que a maneira como 
estão sendo conduzidos esses assentamentos no Pa-
raná também acontecesse no meu querido Mato Gros-
so. Seria muito importante que Mato Grosso recebesse 
essa agroindustrialização em seus assentamentos. 

Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. V. Exª 
tem 20 minutos.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Jayme Campos, queridíssimo Presidente 
desta sessão; Srªs e Srs. Senadores – refiro-me espe-
cialmente ao Senador Inácio Arruda, ao Senador Blairo 
Maggi, ao Senador Armando Monteiro –; senhoras e 
senhores, eu queria, Senador Blairo Maggi, continuar 
ouvindo a música que V. Exª ouviu ontem, acompa-
nhando a Presidente Dilma nessa extraordinária visita 
ao Brasil que dá certo.

V. Exª, Senador Blairo, é um homem que admiro 
pelo seu passado empresarial, um dos mais vitoriosos 

empreendedores desse mundo agropecuário, exemplo 
para jovens empreendedores como homem público de 
inegável valor e, agora, como colega Senador. V. Exª 
tem uma experiência nesse ramo da economia e pode 
ensinar a todos nós.

Srªs e Srs. Senadores, ao me alegrar com o 
Brasil que dá certo, ao me alegrar com o Brasil que 
reconhecidamente é potência mundial, eu ficava cada 
vez menor na minha cadeira, procurava o consolo de 
Armando Monteiro e me identificava com Inácio Arruda 
nas nossas próprias angústias. Eu lhes quero falar – 
e esperei até agora – do Brasil que pede socorro, do 
Brasil que precisa da Presidente Dilma urgentemente 
numa visita, do Brasil que chora a perda de animais, 
do Brasil que vive a sobrevivência física, que depen-
de do pão que alimenta o dia, da Bolsa Estiagem, da 
Bolsa Família, do carro-pipa, daquilo que pode ser feito 
para salvar o imediato. Quero falar do Brasil, do Semi-
árido brasileiro, que totaliza 980 milhões de quilôme-
tros quadrados, abrangendo Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e o 
norte de Minas Gerais. Quero falar do Brasil em que, 
hoje, há 1.135 Municípios em estado de emergência. 
São 1.135 Municípios em estado de emergência, 170 
dos quais estão na nossa Paraíba, na minha Paraíba. 
A imagem do solo rachado é a cara do Nordeste. In-
felizmente, é uma cara feia, que mata, que assusta, 
que castiga os nossos filhos.

Eu quero apresentar a V. Exªs um relatório ex-
traordinário, feito por Deputados comprometidos do 
meu Estado, da Assembleia Legislativa da Paraíba, 
chamado Caravana da Seca. Percorrendo mais de 
dois mil quilômetros, de ônibus, Deputados paraiba-
nos, durante os dias 04 a 07 de dezembro, visitaram 
diversos destinos na Paraíba.

“A caatinga estendia-se de um vermelho indeci-
so salpicado de manchas brancas que eram ossadas. 
O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor 
de bichos moribundos.” A descrição é do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos, mas se aplica perfeita-
mente ao cenário encontrado no interior da Paraíba, 
que vem sendo assolado pela estiagem.

A Caravana da Seca foi uma ação realizada pela 
Assembleia Legislativa, sob a liderança do Presidente 
Ricardo Marcelo, nos dias 04 a 07 de dezembro. Pas-
sou por mais de 50 Municípios e percorreu cerca de 
dois mil quilômetros, para verificar, nas localidades, os 
efeitos devastadores da estiagem.

A viagem pelo interior começava cedo. A impren-
sa e os Deputados, dentro do ônibus, viram de perto o 
sofrimento dos atingidos pela seca. A cada parada, o 
relato do sofrimento, das dificuldades para conseguir 
água de beber e para manter o rebanho vivo.
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Ao longo do caminho, foi verificado o avanço da 
desertificação e a presença da praga da cochonilha, 
que acaba, pouco a pouco, com a palma, planta forte, 
que tem capacidade de resistir a estiagens prolongadas 
e constitui o único alimento para os animais.

Nas Câmaras Municipais, prefeitos, vereadores, 
representantes de entidades locais e agricultores es-
peravam a Caravana para relatar os problemas viven-
ciados e entregar documentos, relatando, cobrando e 
apresentando soluções. Foram realizadas nove ses-
sões especiais.

Ao longo do caminho, podiam ser vistos verda-
deiros cemitérios de animais.

Em Boqueirão de Piranhas, Distrito de Cajazeiras, 
uma placa escrita com Português nada correto passava 
bem a mensagem. Assim dizia: “A partir de hoje, está 
proibido botar qualquer tipu [com “u”] de animal morto 
neste terreno”. Ao fundo, podiam ser vistas ossadas de 
animais, sinal de que o recado não tinha sido atendido.

Em várias propriedades, a Caravana encontrou 
verdadeiros cemitérios, com a exibição de carcaças 
que ainda exalavam mau cheiro. Próximo a duas vacas 
mortas, o agricultor José Braz Macedo, de 61 anos, 
contava a sua história: “Vou dividir meu pão com elas. 
Não vou perder meus animais”. Ele é morador do Sítio 
Pitombeiras, no Município de Ouro Velho. Relatou que 
retira dinheiro da aposentadoria para dar comida a duas 
vacas. “Eu peguei um empréstimo para comprar comida 
para elas e não vou deixar que elas morram de fome, 
como estas duas vacas do meu vizinho”, disse José Braz.

Para completar a ração dos animais, o agricultor 
está utilizando mandacaru, que V. Exªs, Senador Inácio 
e Senador Armando, conhecem muito bem. Os homens 
do Nordeste, principalmente do Semiárido nordestino, 
conhecem bem essa planta bastante espinhosa. Mes-
mo sendo uma espécie típica da terra árida, o agricul-
tor relata que até essa planta está difícil de encontrar 
nesta seca: “Este mandacaru aqui veio de Pernambuco 
e tive de pagar por ele”.

Outro fato que provocou preocupação foi a pos-
sibilidade do colapso no abastecimento de água. A 
Barragem de Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras, está 
com apenas 18% da sua capacidade, que é de 255 mi-
lhões de metros cúbicos. Ela abastece 20 Municípios e 
fornece água para o perímetro irrigado das Várzeas de 
Sousa. Caso não volte a chover, já se espera o caos 
no abastecimento humano.

No perímetro irrigado de São Gonçalo, foram re-
gistradas e relatadas mais histórias de prejuízos e difi-
culdades, em decorrência da estiagem. Na localidade, 
moram 928 irrigantes, que colhiam 200 mil cocos por 
dia. Esse Perímetro de São Gonçalo é uma das mar-
cas registradas do coco da Paraíba, que, sem dúvida 

alguma, fez fama no Brasil inteiro. Esse perímetro tinha 
uma produção de 200 mil cocos por dia. Com a seca, 
esse número foi reduzido para 40 mil. “Perdemos 70% 
da nossa produção e estamos passando por dificulda-
des”, relatou o irrigante Geraldo Dias.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta é a 
introdução do relatório Caravana da Seca. Faço ques-
tão de deixar registrado o trabalho desempenhado pe-
los Srs. Deputados e enalteço o esforço do Deputado 
Francisco de Assis Quintães, Presidente da Frente 
Parlamentar da Seca da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, que, ao lado de homens públicos de igual 
mérito, percorreu diversos Municípios, mais de 50 Mu-
nicípios da Paraíba.

Ações emergenciais foram apontadas. As ações 
que estão sendo feitas pelo Governo Federal, como 
operação carro-pipa, com o esforço exclusivo, lamen-
tavelmente, do Governo Federal, ainda não chegaram 
a todos os 170 Municípios do Estado, atingem apenas 
80% dos 170 Municípios.

Fiz um apelo ontem a um dos Ministros mais com-
prometidos que conheço, um homem público de inegável 
valor, o Ministro Fernando Bezerra, para que possamos 
chegar aos 170 Municípios rapidamente. Sessenta por 
cento desses recursos são gerenciados pelo Exército, 
outros já conveniados com o Governo do Estado.

Há ações como a oferta de milho. Nós estamos com 
o mês de fevereiro garantido, mas há uma dificuldade já 
para março. Estive hoje procurando tanto o Ministério da 
Agricultura quanto o Ministério do Planejamento, porque 
para o mês de março não há perspectiva.

A seca, Senador Armando, está castigando a 
Paraíba, bem como Pernambuco. As informações que 
chegam e que são confirmadas no dia a dia são as de 
que, no mês de janeiro, choveu muito menos do que 
previam as fontes dos meteorologistas.

Os técnicos do DNOCS acabaram de nos atender 
e de nos mostrar um quadro absolutamente preocu-
pante, principalmente na região do Sertão. A capaci-
dade de acumulação dos 41 reservatórios na Paraíba, 
operados pelo DNOCS, é de 2,444 bilhões de metros 
cúbicos de água. Hoje, encontra-se com 645 milhões, 
correspondente a 26% de sua capacidade máxima. 
Dos 41 açudes, 12 açudes já se encontram com seus 
volumes absolutamente mortos, ou seja, sem condições 
de fornecer água nem a humano nem a animal. Nós 
já perdemos, o Nordeste já perdeu 80% do rebanho.

Não há, com todo o esforço da Presidente e do 
Ministério da Integração... Ontem, também estive com o 
Ministro para fazer cobranças, na condição de Presidente 
da Comissão que trata da fiscalização e do acompanha-
mento da transposição das águas do Rio São Francisco. 
O Ministro Fernando Bezerra nos informava que todos 
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os lotes remanescentes já estão relicitados e transfor-
mados em metas: a Meta 2 Norte, a Meta 1 Norte, no 
Eixo Norte, e a Meta 1 Leste. Ele espera que, até o final 
de fevereiro, todas as metas já estejam em processo de 
licitação avançado e que outras já estejam em processo 
de execução. Nós marcamos, para os dias 8 e 20, visitas 
com o Ministério e com os companheiros Senadores da 
Comissão às obras tanto do Eixo Norte quanto do Eixo 
Leste. Mas as águas do São Francisco só chegarão de 
forma otimista a partir de 2015, por exemplo, no Eixo 
Leste, quando a Meta 1 alcançará, de forma piloto, um 
trabalho para dar vazão nas estações elevatórias.

O que me preocupa é exatamente essa grande 
disparidade entre o Brasil que foi apresentado há pou-
co pelo meu queridíssimo Senador Blairo Maggi e este 
Brasil que chora e que pede à Presidente Dilma ações 
que não sejam apenas ações emergenciais, como as 
que estão sendo feitas – Bolsa Estiagem, Bolsa Família, 
carro-pipa –, mas que sejam ações efetivas, estrutu-
rantes, que possam beneficiar os atingidos pela seca. 
Efetivamente, é algo que nós, de forma secular, sabe-
mos que existe. E os exemplos de outros países ainda 
não são suficientes ou não foram suficientes para que 
nós, com a nossa inteligência, pudéssemos aprender.

Na Califórnia deu certo, em Israel deu certo, e 
aqui não dá? Essa é a indagação que fica para nós, 
Senador Armando, Senador Jayme. Será que para nós, 
nordestinos, é dada essa pena, essa sentença anual? 
Será que nós temos de ser castigados anualmente em 
conviver com essa intempérie climática com a qual po-
deríamos conviver de outra forma? 

E o que é pior: ouço relatos...

(Interrupção do som.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Vou concluir. 

Ouço relatos diferentes do que o Senador Blai-
ro ouviu, da dificuldade dos bancos oficiais com os 
agricultores. Talvez o senhor também ouça no Ceará 
como os nossos bancos tratam os nossos agricultores.

Tenho me manifestado não apenas de forma pú-
blica, na tribuna, mas através dos instrumentos de que 
disponho – projetos, iniciativas parlamentares, projetos 
de lei. É desumano, Senador Monteiro. É desumano, no 
momento em que estamos vivendo este relato, ainda 
existirem cobranças, penhoras que sepultam esperan-
ças, naufragam sonhos e despertam a covardia contra 
aqueles que nada têm.

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Para encerrar, peço permissão para ler, em forma de 
poema, canção do mestre Luiz Gonzaga, que, em preto 
e branco, mostra o nosso destino.

Terra, Vida e Esperança.

Estou no cansaço da vida
Estou no descanso da fé
Estou em guerra com a fome
Na mesa, fio e mulher
Ser sertanejo, senhor
É fazer do fraco forte
Carregar azar ou sorte
Comparar vida com morte
É nascer nesse sertão
A batalha está acabando
Já vejo relampear
Abra o curral da miséria
E deixa a fome passar
O que eu sinto meu Senhor
Não me queixo de ninguém
O que falta aqui é chuva
Mas eu sei que um dia vem
Vai ter tudo de fartura
Pra quem teve e hoje não tem

Se Deus quiser, vamos mudar.

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Muito bem, Senador Vital do Rêgo. Com 
esse belo pronunciamento, V. Exª demonstra seu dote 
de grande poeta também.

Com a palavra o ilustre...
Pela ordem, Senador Armando Monteiro.
Após o Senador Armando Monteiro, Senador 

Inácio Arruda. 
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Como este mo-
mento é, por assim dizer, de certa catarse do semiári-
do, e estamos todos aqui, o Senador Vital, o Senador 
Inácio, compartilhando essa tragédia que se abate por 
lá, fiquei com vontade e, ao mesmo tempo, com certo 
embaraço de interromper a fala tão pungente do nobre 
Senador Vital do Rêgo, que trouxe aqui a expressão 
do nosso sentimento, do sentimento de todos aque-
les que vivem a realidade do semiárido nordestino e 
que assistem a esse fenômeno recorrente e a essa 
tragédia que tem sempre data certa, como se fosse 
um calendário absolutamente perverso a que temos, 
todo ano, de nos submeter. 
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Acho, meu caro Senador Vital, que sua palavra 
nos remete ao compromisso que temos, como homens 
públicos, de sair do discurso da comiseração, do dis-
curso que registra esse cortejo de sofrimento que se 
repete, para uma ação mais firme e mais rigorosa, do 
ponto de vista político, que temos de assumir para co-
brar ações estruturantes que promovam um mínimo de 
segurança hídrica a essas regiões. 

E há muito que isso já poderia ter sido feito, Se-
nador Jayme Campos. Há a possibilidade de uma ma-
lha de adutoras, que não fizemos ao longo dos anos. 
O atraso na transposição impossibilita que se utilize o 
eixo leste, por exemplo, no meu Estado, para fazer a 
grande adutora do agreste. Existe em nosso Estado, 
meu caro Senador Vital, no agreste, um déficit hídrico 
maior do que no sertão, por paradoxal que pareça, em 
razão da maior densidade populacional. 

E o que é que distingue o semiárido nordestino 
de Israel e até mesmo da Califórnia? É que temos a 
maior população do mundo em termos relativos vivendo 
num espaço árido como esse. Então, a dimensão dessa 
tragédia é também a dimensão da densidade popula-
cional de um povo que, teimosamente, insiste em não 
abandonar seu chão, nesse sentimento telúrico, nesse 
sentimento que nos liga ainda a esse chão tão difícil.

Eu quero compartilhar este momento e me con-
gratular com o Senador Vital do Rêgo, que, como todo 
bom paraibano, sabe transformar, inclusive, até dor 
em poesia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Fora 
do microfone.) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra o ilustre Senador Inácio 
Arruda, inscrito pela Liderança do PCdoB.

Depois falará o Senador Anibal Diniz, a quem está 
assegurada a palavra regimentalmente, na ordem de 
inscrição feita por S. Exª.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, minhas primeiras palavras, em 
meu nome e em nome do meu partido, o PC do B, são 
de pesar pela tragédia que acometeu centenas de jo-
vens lá em Santa Maria, jovens gaúchos e brasileiros 
de todo o País que ali estudam. A dor daquele povo é 
uma dor que todos nós sentimos, pela tragédia e, sobre-
tudo, pela dificuldade de as pessoas compreenderem a 
necessidade de garantir a segurança daqueles que se 
deslocam para suas casas de lazer. Eles foram vítimas 
também da irresponsabilidade, da ganância, da avidez 
em alcançar lucros fáceis. Então, Sr. Presidente, nós 
queremos nos somar a tantos quantos estiveram aqui 
nesta tribuna mandando essa mensagem, esse calor 

humano para as famílias que lutaram bravamente para 
garantir que, de agora em diante, não sejamos pegos 
novamente por uma tragédia dessa monta por falta 
de segurança nas casas de shows pelo Brasil afora.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar esta 
oportunidade na tribuna para me associar aos funcio-
nários do Banco do Nordeste do Brasil – essa impor-
tante instituição, conquista extraordinária da luta do 
povo do Semiárido. Luta que não é compreendida, não 
é entendida por parte significativa das elites brasileiras 
que pensam sempre no Semiárido como os coitados 
miseráveis, vítimas dos coronéis da região.

Esta instituição – Banco do Nordeste do Brasil – 
foi uma conquista do povo brasileiro, um instrumento 
capaz de ajudar, com meios adequados, financiar a exis-
tência desse povo que, como nos disse aqui Armando 
Monteiro há pouco, teima em não largar o Semiárido.

Então, registro os 27 anos de existência da As-
sociação dos Funcionários do Banco do Nordeste, 
entidade que tem contribuído com zelo, com cuidado, 
para que o banco se mantenha firme, forte e capaz de 
dar respostas e ajudar o povo do Nordeste brasileiro 
a deixar de ser vítima da situação permanente que é 
a estiagem. A estiagem não deixará de acontecer. Ela 
acontece há centenas de milhares de anos naquela 
região. E digo que, há centenas de milhares de anos, 
o povo persiste em viver naquela região.

Precisamos encontrar os meios de contribuir. 
Busquei aqui oferecer a minha contribuição, e apro-
vamos, no ano passado, uma capitalização de R$4 
bilhões para o Banco do Nordeste. É hora, agora, de 
o Governo, o Ministério da Fazenda, a Presidente Dil-
ma examinarem esta capitalização, permitindo que o 
banco – que já foi autorizado – seja também capaz de 
usar esses recursos.

Como afirmou Dorisval de Lima, Diretor de Co-
municação e Cultura da associação, há momentos em-
blemáticos na história da entidade, como a inserção 
no processo constituinte de 88, que culminou com a 
volta dos recursos estáveis para o Banco do Nordes-
te, com a instituição do Fundo Constitucional do Nor-
deste, com a participação dos debates pela recriação 
da Sudene, entre tantas outras bandeiras de luta que 
essa instituição tem assumido em defesa do Nordeste 
e, especialmente, do banco.

Parabéns, portanto, à Associação de Funcioná-
rios do Banco do Nordeste e a todos que fizeram parte 
dessa história. Parabéns aos trabalhadores do BNB, 
por contarem com esse importante instrumento de luta, 
democrático, e instrumento de luta do povo brasileiro.

Srªs. e Srs. Senadores, quero registrar igualmen-
te esta data de hoje, o 5 de fevereiro, aniversário de 
falecimento de um dos mais importantes cartunistas 
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da nossa história recente: Henrique de Souza Filho, o 
filho da mãe, o Henfil. 

Esse cidadão de bem, lutador em defesa da demo-
cracia, homem posicionado na esquerda brasileira, foi 
vítima da Aids, contraída em uma transfusão de sangue 
que vitimou o Henfil e mais dois de seus irmãos: um 
era outro gigante das lutas sociais, o Betinho; o outro 
era o músico Chico Mário. Os três, hemofílicos, foram 
contaminados por falta de controle da qualidade de 
sangue na transfusão, uma dessas grandes irrespon-
sabilidades que atingiram o nosso País. 

Por causa da sua morte, surgiu a campanha Sal-
ve o Sangue do Povo Brasileiro, que mudou a forma 
de tratar o sangue no País. Foi proibido o comércio, 
acabando com os bancos particulares que agiam com 
irresponsabilidade, que compravam e vendiam sem 
fazer qualquer teste. Então, passou-se a ter um rigor, 
passou-se a ter um controle.

Para marcar o 5 de fevereiro, foi criado o Dia 
Henfil de Doação de Sangue, uma parceria do Insti-
tuto Henfil, criado em 2009 pelo seu filho único, Ivan 
Cosenza de Souza, com o Hemorio, Instituto Estadual 
de Hematologia do Rio de Janeiro, convocando doa-convocando doa-
dores de todo o Brasil. 

Hoje é um dia especial, é um dia que chama a 
atenção do Brasil inteiro, um dia em que se chamam 
as pessoas para fazerem a sua doação de sangue nos 
hemocentros públicos. Praticamente todos os Estados 
dispõem de um bom hemocentro público, estatal, prepa-
rado, capaz, com gente de qualidade para fazer os ban-
cos de sangue adequados naquela situação nova de que 
ninguém será contaminado pelo sangue que for doado.

Henfil nasceu em Ribeirão das Neves, em 1944, e 
cresceu em Belo Horizonte. Trabalhou como embalador 
de queijos, boy de agência de publicidade e jornalis-
ta. No início dos anos 60, começou a fazer ilustrações 
em histórias em quadrinhos na Revista Alterosa. Ali 
publicou pela primeira vez suas personagens mais 
famosas, “Os Fradinhos”. Em meados dos anos 60, 
mudou-se para o Rio de Janeiro, onde publicou no 
semanário Pasquim e, no Jornal do Brasil, a Graúna, 
Capitão Zeferino e Bode Orelana.

De sua experiência como migrante em Nova Ior-
que, resultou o livro Diário de um Cucaracha, em que 
denunciava as mazelas da sociedade norte-america-
na, em especial no tratamento de latino-americanos 
e negros.

De volta ao Brasil, realizou a peça de teatro A Re-
vista do Henfil (em coautoria com Oswaldo Mendes), 
escreveu, dirigiu e atuou no filme Tanga – Deu no New 
York Times e fez o quadro TV Homem, do programa 
TV Mulher, com a nossa Senadora Marta Suplicy, hoje 
Ministra do Turismo, na Rede Globo.

Atuou com destaque nos movimentos políticos e 
sociais do País, lutando contra a ditadura, pela demo-
cratização do País, pela anistia aos presos políticos 
e pelas Diretas Já, quando acompanhou o Senador 
Teotônio Vilela por todo o Brasil. Colocava seu traba-
lho à disposição das organizações de esquerda e do 
movimento popular.

Faleceu em 1988. Sua vida e sua obra são exem-
plos da criatividade e do compromisso com a luta por 
uma sociedade mais humana. Ao mesmo tempo em 
que semeava humor e esperança, denunciava as injus-
tiças sociais e a brutalidade da ditadura que oprimiu o 
Brasil de 1964 a 1985. Esse depoimento seu dá uma 
mostra da grandeza de sua visão de mundo – aspas:

É preciso a certeza de que tudo vai mudar. 
É necessário abrir os olhos e perceber que 
as coisas boas estão dentro de nós: onde os 
sentimentos não precisam de motivos nem os 
desejos de razão. O importante é aproveitar o 
momento e aprender sua duração, pois a vida 
está nos olhos de quem sabe ver. Se não houve 
frutos, valeu a beleza das flores. Se não hou-
ve flores, valeu a sombra das folhas. Se não 
houve folhas, valeu a intenção da semente.

Quero registrar também, Sr. Presidente que a 
luta de Henfil, que nós destacamos neste instante, é 
conduzida hoje por seu filho, o Ivan, que eu tive o pra-
zer de conhecer pessoalmente, de conviver com ele 
ainda na adolescência lá na cidade de Fortaleza. Ele 
foi cuidado por sua tia, que presidiu o nosso partido 
durante um largo período na clandestinidade, a Gilse 
Cosenza, mineira, que também tem uma história fan-
tástica de luta e de resistência política no nosso País.

Então, são esses homens e mulheres do povo. 
E Henfil foi um desses. Hoje, a data do seu falecimen-
to transforma-se num instrumento de doação, de luta 
para que a gente doe o nosso sangue com qualidade 
para que milhares e milhares de pessoas no Brasil in-
teiro. Aqueles que foram vítimas da tragédia de Santa 
Maria e que conseguiram sobreviver, que estão nos 
hospitais, precisaram exatamente desse gesto, da do-
ação de sangue para que tivessem salvas suas vidas.. 

Portanto, eu quero registrar a passagem do Dia 
do Henfil, o Dia de doação de sangue, o dia do filho 
da mãe, generoso, capaz de dedicar a trajetória da 
sua vida à luta por liberdade no nosso País, meu caro 
Senador Anibal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Inácio Arruda.

Eu o convido agora para assumir a Presidência. 

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Quero conceder a palavra ao Senador Anibal 
Diniz, com quem tive a satisfação de participar, há pou-
cos dias, ainda no mês de janeiro, de uma viagem ao 
Haiti e a Cuba, uma viagem muito importante. E eu te-
nho certeza de que V. Exª poderá tratar desse assunto, 
dessa viagem muito enriquecedora para nossa trajetó-
ria como pessoas de responsabilidade com as políticas 
que o nosso País desenvolve fora das nossas fronteiras. 

V. Exª tem a palavra.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.

Srs. telespectadores da TV, ouvintes da Rádio 
Senado, começo o meu pronunciamento falando da 
alegria de ter podido, nos últimos quatro meses, ocu-
pado a Vice-Presidência do Senado Federal, período 
que teve como Presidente um dos mais experientes 
parlamentares do País, que é o Senador José Sarney.

Ao assumir, eu tinha a exata dimensão do aumento 
das minhas responsabilidades no cumprimento do meu 
mandato como Senador da República, porque esta Casa 
exige e merece toda a dedicação daqueles que, com 
responsabilidade, se propõem a dirigi-la e a representá-
-la cumprindo suas tarefas constitucionais e, ao mesmo 
tempo, refletindo a vontade da maioria do povo brasileiro.

Foram quatro meses de muito aprendizado. Aprendi 
sobre o funcionamento do Senado, sobre a complexida-
de dessa máquina administrativa que faz esta instituição 
funcionar, sobre a capacidade e a eficiência dos seus 
funcionários. Constatei, sobretudo, o comprometimen-
to da maioria absoluta das Srªs e dos Srs. Senadores 
para com o destino do nosso País. Aprendi, também, a 
convivência na colegialidade e na solidariedade, com 
muito respeito às posições divergentes. Devo dizer, as-
sumindo o que já fiz aqui no final do exercício legislativo 
de 2012, que terminamos com certa frustração por não 
termos votado as regras do Fundo de Participação dos 
Estados. Dessa maneira, o Senado se apequenou dian-
te de uma responsabilidade que tinha de ter cumprido. 
Agora, temos de colocá-la na Ordem do Dia para que, 
em 2013, possamos resolver essa situação. 

Fiquei muito feliz ao terminar o meu mandato 
porque tive a honra de ter como sucessor o Senador 
Jorge Viana, também do Estado do Acre, do Partido 
dos Trabalhadores, que assumiu a Vice-Presidência 

dentro do critério de proporcionalidade. Coube ao Par-
tido dos Trabalhadores indicar o seu Vice, novamente. 

O nome escolhido foi o do Senador Jorge Viana. 
Fiquei muito feliz porque tive a honra de ocupar a Vice-
-Presidência por quatro meses e, ao término desse pe-
ríodo, quem assumiu a Presidência foi o Senador Jorge 
Viana, que, tenho certeza, fará um grande trabalho para 
o engrandecimento da política nacional. Certamente, fi-
cará o Acre bem posicionado no plano político nacional. 
Aliás, o Acre, hoje, está muito bem posicionado no plano 
político nacional porque tem o Senador Jorge Viana como 
Vice-Presidente do Senado e o Deputado Federal Már-
cio Bittar como 1º Secretário da Câmara dos Deputados. 

Imaginem só, o Estado do Acre, que possui 0,3% 
do eleitorado do Brasil, hoje tem dois nomes nas Me-
sas Diretoras da Câmara e do Senado. Então, é algo 
que dignifica a política acriana, que honra todos os 
acrianos. Tenho certeza de que isso é motivo de or-
gulho para os nossos eleitores. Este ano de 2013 será 
um ano de muito trabalho. Esperamos total empenho 
e dedicação da Mesa Diretora, com o Senador Renan 
Calheiros na Presidência, com o Senador Jorge Via-
na na Vice-Presidência, com o Senador Flexa Ribeiro 
como 1º Secretário, o Senador Romero Jucá como 2º 
Vice-Presidente e os demais componentes da Mesa. 
Tenho certeza de que vão se dedicar completamente. 
Teremos que debater os grandes temas do País para 
que avancemos no sentido de ter uma solução. Trata-
-se da definição das novas regras para a distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados, algo que não 
pode ser adiado. Temos que ter uma resposta para 
isso, para não ficarmos pendurados numa resolução 
do Supremo Tribunal Federal. Temos que ter uma regra 
definida aqui na Casa Legislativa.

Temos a responsabilidade com o Plano Nacional 
de Educação, um projeto absolutamente estratégico 
para o Brasil. Temos que fazê-lo avançar. Temos ainda 
a atualização do Código Penal, que vai gerar um grande 
debate. Temos a responsabilidade de, o mais rapidamen-
te possível, avançar na busca de um consenso, de uma 
consolidação desse Código Penal, para que tenhamos 
uma resposta também para as exigências da sociedade.

Por último, a reforma política. Ainda não perdi a 
esperança de que coloquemos como prioridade pelo 
menos alguns dos temas que foram levantados na 
reforma política. Gostaria muito de, em 2013, ver de-
finidas regras que possam democratizar mais o pro-
cesso político-eleitoral, com o financiamento público 
de campanha, com o voto em lista para os cargos 
proporcionais. Que possamos dar uma resposta à 
sociedade no sentido de construir regras mais justas 
que permitam ao povo brasileiro tomar decisões cada 
vez mais conscientes.
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Sr. Presidente Senador Inácio Arruda, gostaria 
também de usar a segunda fase deste pronunciamento 
justamente para fazer aqui um relato muito simplifica-
do da experiência magnífica que vivemos juntos – eu, 
V. Exª e o Senador Luiz Henrique, que teve o infortú-
nio de contrair um vírus no olho e tem sofrido muito 
com isso desde o dia 16 de janeiro. Em razão disso, 
S. Ex só estará no combate aqui, no Senado, a partir 
da volta dos trabalhos depois do carnaval. Estivemos 
juntos numa missão no Haiti e em Cuba nos dias 15 
e 16 de janeiro. 

Tive a honra de integrar uma comitiva da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado Federal, com os Senadores Luiz Henrique da 
Silveira e Inácio Arruda. Essa missão ao Haiti e a Cuba 
teve por objetivo a aproximação dos Parlamentos dos 
três países, visando buscar caminhos para o desen-
volvimento integrado que beneficie e reforce nossas 
relações comerciais, culturais e humanitárias.

São dois países que, por motivos diferentes, en-
frentam enormes dificuldades para se desenvolver e 
dar melhores condições de vida para o seu povo. O 
Haiti luta para se reerguer depois da destruição cau-
sada por desastres naturais. Cuba, há décadas, tenta 
superar as barreiras impostas pelo embargo econômi-
co dos Estados Unidos. E, como podemos ver, nessa 
busca de superação, tanto o Haiti como Cuba têm po-
dido contar com a solidariedade, com o braço amigo 
do Brasil em diversas frentes.

Em Porto Príncipe, acompanhados pelo Briga-
deiro Rui Mesquita, pelo Ministro Eduardo Carvalho e 
pelo Scretário Rodrigo Wiese Randing, do Itamaraty, 
tivemos oportunidade de nos reunir com o Presidente 
do Senado haitiano, Simon Desras, com o qual trata-
mos de questões relativas à modernização do proces-
so eleitoral em seu país, com a possível aplicação da 
tecnologia das urnas eletrônicas desenvolvida e larga-
mente aplicada no Brasil há várias eleições.

O Senador haitiano nos manifestou o interesse 
de seu país em ter a cooperação brasileira no desen-
volvimento do setor energético, uma vez que o Haiti 
dispõe, atualmente, de apenas de 500 MW de energia 
elétrica para atender seus dez milhões de habitantes.

No encontro com o Senador Simon Desras, pu-
demos, também, tratar de questões humanitárias, 
principalmente da situação dos emigrantes haitianos, 
muitas vezes submetidos a situações de humilhação 
no trajeto que fazem até o Acre, através da República 
Dominicana, Equador e Peru.

Esse assunto foi tratado também com o Presi-
dente do Haiti, Michel Joseph Martely, a quem sugeri 
que se reúna com o corpo diplomático brasileiro para 
que seja elaborada uma estratégia de regularização da 

emigração de haitianos para o Brasil. Para se ter uma 
ideia da dimensão desse problema, basta dizer que, 
de 2010 para cá, mais de quatro mil haitianos entraram 
irregularmente no Brasil, a partir do Acre. Só de 11 ja-
neiro até hoje, já foram documentados 885 haitianos 
que entraram no Brasil através do Acre. 

A conversa com o Presidente haitiano permitiu, 
ainda, que tomássemos conhecimento das necessida-
des prioritárias do país nesse momento de reconstru-
ção. Tratamos sobre programas de habitação popular 
com estrutura pré-moldada. Discutimos a viabilidade 
de implantação de pequenas centrais hidrelétricas 
como alternativa à deficiência energética do país e 
abordamos, ainda, a possibilidade de transferência de 
tecnologia para a produção de alimentos, para garantir 
a segurança alimentar do povo haitiano.

A nossa comitiva fez ainda uma visita a uma das 
bases brasileiras que estão a serviço da Minustah, a 
Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti, onde pudemos ter uma visão geral dos problemas 
enfrentados e da importância da presença naquele país 
da força de paz integrada por militares brasileiros. Vale 
ressaltar que o Brasil é quem contribui com o maior 
contingente naquele país e é quem segura a barra dos 
maiores problemas para a manutenção da ordem em 
Porto Príncipe. Registro que o trabalho completamente 
dedicado dos militares brasileiros chama a atenção do 
povo haitiano, exatamente porque a formação do solda-
do brasileiro já tem um caráter humanitário. O trabalho 
que eles fazem em Porto Príncipe é completamente 
aplaudido pela nação haitiana e por todos os haitianos.

A visita e os contatos mantidos no Haiti, além da 
percepção permitida pelo contato direto com haitianos, 
deixaram claro que a presença brasileira é vista com 
respeito e gratidão. Serviram também para que nós, 
Senadores, pudéssemos ver e sentir a grave situação 
que enfrentam nossos irmãos haitianos e concluir que 
é grande a importância da contribuição brasileira para 
o soerguimento da nação haitiana, e que essa contri-
buição pode ser ainda maior.

De Porto Príncipe, nossa comitiva seguiu para 
Havana, onde tivemos a oportunidade de visitar e co-
nhecer uma das obras mais importantes da política 
externa, inaugurada no governo do Presidente Lula, 
de apoio aos países irmãos e, ao mesmo tempo, de 
abertura de mercado para empresas nacionais.

Coroando visita do Presidente Lula a Cuba, foi 
estabelecido em 2009 o contrato para ampliação do 
Porto de Mariel, que, quando concluída, fará dele o mais 
importante da ilha, com papel fundamental na região 
do Caribe. No Governo da Presidenta Dilma, todos os 
acordos foram mantidos e o programa se desenvolve 
sem interrupção e em ritmo acelerado.
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Coube à construtora brasileira Odebrecht, em 
consórcio com a estatal cubana Quality, transformar o 
Porto de Mariel num terminal internacional, por onde 
passará um milhão de contêineres por ano com um 
impacto muito positivo sobre a economia cubana. Hoje, 
o Porto de Havana tem capacidade de manejar 350 
mil contêineres por ano. E com o Porto de Mariel esse 
número vai subir para 1 milhão de contêineres/ano. O 
novo porto poderá acomodar barcos de grande tone-
lagem, conhecidos como pós-Panamax, concebidos 
para operar depois de realizada a ampliação do Ca-
nal do Panamá.

A partir de 2014, com o início das obras de mo-
dernização do Canal do Panamá, o Porto de Mariel terá 
um aumento considerável no fluxo de carga, passando 
a desempenhar um papel estratégico no transporte 
marítimo na região, permitindo o trânsito entre a costa 
oeste dos Estados Unidos e a Ásia.

Também estão previstas no contrato a construção 
de estradas e vias ferroviárias, redes de abastecimento 
de água e fornecimento de energia elétrica. A participa-
ção brasileira tornou-se possível com a assinatura de 
um contrato de cerca de US$800 milhões em 4 anos, 
financiado principalmente pelo BNDES, que entra com 
US$453 milhões, sendo a contrapartida do governo 
cubano de US$350 milhões.

Vale ressaltar que essa obra do Porto de Mariel, 
coordenada e executada pela Odebrecht, gera em-
prego lá em Havana e gera emprego aqui no Brasil, 
porque praticamente todos os produtos importados 
por Cuba para a realização dessa obra são importa-
dos aqui do Brasil, gerando empregos também aqui. 
Então uma parceria muito positiva concebida pelo go-
verno do Presidente Lula, porque, ao mesmo tempo 
em que dá uma mão para poder soerguer a economia 
cubana, contribui também para a geração de emprego 
e para o fortalecimento da economia nacional e para 
o “rankeamento” de empresas brasileiras no âmbito 
internacional, visto que a empresa Odebrecht mostra 
a sua competência e a sua maturidade técnica para a 
realização de obra de tamanha magnitude.

Com as obras que estão sendo realizadas, o 
novo Porto de Mariel vai ter uma área de atracação 
de 700 metros, permitindo receber simultaneamente 
duas embarcações de grande porte. O plano de de-
senvolvimento para o porto, até o ano de 2022, inclui 
capacidade logística instalada para abrigar instalações 
offshore de exploração petrolíferas.

As novas instalações incluem terminais de ar-
mazenamento de carga a granel e refrigerada junto 
à Zona Especial de Desenvolvimento, que terá uma 
área de 400km².

Com as obras de modernização do Porto de 
Mariel, Cuba receberá, também, alimentos dos Es-
tados Unidos que estão fora do embargo econômico 
estabelecido, e, no caso da suspensão do embargo, 
defendida pelo governo brasileiro – e essa posição foi 
enfatizada por nós durante os encontros que tivemos 
nessa viagem –, o porto deverá se converter numa das 
principais instalações do Caribe, além, evidentemente, 
de tornar-se fundamental para a economia cubana.

E a reflexão que foi feita, durante essa nossa es-
tada em Cuba, foi muito interessante, porque a gente 
acredita que, se os Estados Unidos da América não sus-
penderem esse embargo por uma concepção política 
de que é chegada a hora de acabar com um embargo 
absolutamente inaceitável, se ele não fizer isso por ra-
zões políticas – e o Presidente Obama, no seu segun-
do mandato, tem, eu diria, a obrigação de entrar para 
a história como quem colocou o fim a esse embargo –, 
se não ocorrer por uma opção política, por uma decisão 
política, certamente vai ocorrer por uma necessidade 
econômica, porque esse Porto de Mariel, que está sendo 
construído com a ajuda brasileira, vai fazer com que os 
Estados Unidos tenham interesses comerciais dentro 
de Cuba e, com certeza, esse embargo comercial vai 
ter que chegar ao fim em pouco tempo. Eu estou muito 
confiante nessa possibilidade e tenho certeza de que o 
Senador Inácio Arruda, que esteve a todo o momento 
dessa agenda conosco, também concorda com isso.

Em Havana, ainda fomos recebidos pelo Embai-
xador brasileiro José Eduardo Martins Felício, que fez 
para a nossa comitiva uma ampla explanação sobre a 
atual conjuntura econômica cubana e as relações do 
país com o Brasil, sobretudo quanto à presença de par-
ceiros brasileiros em empreendimentos conjuntos. No 
encontro com o Embaixador, tomamos conhecimento 
da situação das exportações cubanas para o Brasil e 
da possibilidade de o Brasil adquirir, cada vez mais, 
serviços médicos e medicamentos cubanos, áreas com 
que eles têm muito a contribuir com o Brasil.

Em Havana, fomos recebidos também pelo Vice-
-Ministro do Comércio Exterior e Investimento Estran-
geiro...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... Os-
car Perez Olívia Fraga, que fez questão de destacar o 
excepcional relacionamento entre nossos países. Ele 
destacou a importância dos financiamentos brasileiros 
para projetos de desenvolvimento da infraestrutura de 
seu país e das aquisições de bens no Brasil e tam-
bém a cooperação recebida por Cuba, sobretudo no 
desenvolvimento de projetos agrícolas de produção 
de soja e milho.
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Depois dessa agenda focada na economia... Se-
nador Inácio Arruda, pediria mais dois minutos para 
concluir este pronunciamento.

Depois dessa agenda focada na economia cuba-
na e nas suas relações com o Brasil, nossa comitiva 
foi recebida pelo Presidente da Assembleia Nacional 
do Poder Popular de Cuba, Deputado Ricardo Alar-
cón, que, infelizmente, deixou de ser o Presidente do 
Congresso cubano, porque optou por não fazer parte 
da nova lista dos parlamentares eleitos no dia 3 para 
a renovação do Congresso Nacional cubano.

O Deputado Ricardo Alarcón, Presidente da As-
sembleia do Poder Popular de Cuba, foi de uma hos-
pitalidade a toda prova. Temos de fazer esse reconhe-
cimento porque essa relação Brasil-Cuba é algo que 
tem de ser cada vez mais fortalecido, porque eles nos 
recebem com muito carinho e atenção. Eles têm inte-
resse por tudo o que diz respeito ao Brasil: por nossa 
cultura, por nossa música, por nosso esporte, por nos-
so futebol... De todas as formas, eles têm interesses 
especiais a tratar com o Brasil.

Então, nosso encontro aconteceu com parlamen-
tares cubanos e foi cheio de interesses.

Na recepção, onde estavam também a Deputa-
da Yanielys Regueiferos e os Deputados Ramón Fer-Yanielys Regueiferos e os Deputados Ramón Fer-e os Deputados Ramón Fer-
ro e José Luiz Fernandez, representantes do Grupo 
Parlamentar da Amizade Brasil-Cuba. O Presidente 
da Assembleia Nacional do Poder Popular agradeceu 
nossa presença no país e o apoio de parlamentares 
brasileiros em causas que defendem a ilha caribenha, 
sobretudo as que dizem respeito à suspensão do blo-
queio econômico e financeiro imposto pelos Estados 
Unidos há mais de meio século.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A viagem 
da comitiva da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional ao Haiti e a Cuba foi muito importante 
para o estreitamento dos laços de amizade, solidarie-
dade e parcerias no campo econômico e no campo da 
cooperação técnica que o Brasil mantém com essas 
duas nações. São duas nações que precisam, funda-
mentalmente, da relação bilateral como Brasil.

Confesso que fiquei muito orgulhoso por ter feito 
parte dessa comitiva do Senado Federal que foi ao Haiti 
e a Cuba justamente para manifestar o interesse de 
reforçar os nossos laços de solidariedade com essas 
duas nações irmãs, duas nações que precisam muito 
do nosso apoio e cujos parlamentos estão completa-
mente dispostos a ter uma relação de parceria cada 
vez mais fortalecida com o Parlamento brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Senador 
Inácio Arruda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Quero acrescentar que subscrevo inteiramente 
o pronunciamento de V. Exª no que diz respeito à nossa 
viagem ao Haiti e a Cuba, juntamente com o Senador 
Luiz Henrique, que não teve condições de comparecer 
a esta sessão de hoje, porque ainda está convalescen-
do de uma enfermidade adquirida durante a viagem.

V. Exª faz um relato preciso da nossa viagem 
tanto ao Haiti como a Cuba. Acrescento apenas uma 
parte que, digamos assim, foi a parte de brincadeira 
no Haiti. A situação é muito grave no Haiti, e lá dificil-
mente se faz uma brincadeira. Mas quero lembrar a 
fisionomia do presidente haitiano, que é quase a mes-
ma do nosso Dadá Maravilha, o nosso grande jogador 
de futebol, e a de seu mestre de cerimônia, que tem 
a fisionomia igual a do Didi, o nosso mestre da “folha 
seca”, o criador da “folha seca”.

Em Cuba, tivemos a oportunidade de fazer uma 
reunião com estudantes brasileiros. Mais de 600 estu-
dantes brasileiros, quase 700 estudantes brasileiros, 
buscam com sua ação, inclusive na política, estabelecer 
laços entre as faculdades e universidades brasileiras 
e as faculdades e universidades de Cuba.

Eu queria fazer o registro da precisão do relato 
de V. Exª, que subscreveu também o relato da nossa 
participação, a do Senador Luiz Henrique e a minha. 
Ressalto a precisão com que tratou essa nossa mis-
são junto com o Ministério da Defesa, através da mis-
são da Aeronáutica – acompanhou-nos o Brigadeiro 
Mesquita –, e também com o Ministério das Relações 
Exteriores. O Ministro Carvalho e toda a sua asses-
soria direta deram-nos todo o apoio, para que a gen-
te pudesse compreender o papel e a importância do 
Brasil em Cuba, a ação econômica que se desenvolve 
na cidade de Mariel, vizinha de Havana.

No Haiti, foram destacadas as responsabilidades 
do Brasil. Há uma coisa muito interessante na nossa 
viagem. V. Exª, eu e, sobretudo, o nosso Senador Luiz 
Henrique devemos mostrar a importância de que nós 
possamos cooperar com o Haiti na área econômica, 
na agricultura, na energia, para que, com nossa ação 
e com nossa relação, nós possamos tirar não só as 
tropas brasileiras, mas também as tropas das Nações 
Unidas do Haiti, para que o seu próprio povo possa 
reconstituir o Estado haitiano, destruído não apenas 
pelas ventanias dos furacões, mas, sobretudo, pela ven-
tania do furacão neoliberal, que destroçou a economia 
haitiana e muitas outras na América Latina.

A nossa contribuição é muito importante, e, por 
isso, peço a permissão de V. Exª para subscrever tam-
bém essa oração que V. Exª faz sobre a nossa viagem. 
Fico agradecido pela sua participação.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Inácio. Sua subscrição torna ainda mais 
cheio de significado esse relato.

Aproveito, ao finalizar essas palavras, para desejar 
pronta recuperação ao Senador Luiz Henrique. Tenho 
a certeza de que V. Exª também faz os mesmos votos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É claro!

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Quero 
aqui fazer meu testemunho pessoal: é muito prazeroso 
viajar com uma pessoa de 72 anos, como o Senador 
Luiz Henrique, com um espírito tão jovial, tão disposto 
a estar em todos os ambientes, em todas as situações 
de risco, porque, querendo ou não, a cidade de Porto 
Príncipe é uma cidade muito, muito desorganizada.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Muito devastada.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – É de-
vastada completamente. Se não fosse ali a força e a 

presença daqueles militares brasileiros ajudando na-
quela organização, não sei como fluiria aquele trânsi-
to, como a cidade sobreviveria hoje. Eu sei que eles 
precisam reunir condições para montar a sua força 
nacional, mas, enquanto eles não têm essa condição 
ainda instalada, acredito que a gente vai ter de ali per-
manecer, em que pese as forças nacionais já estejam 
saindo aos poucos.

Então, quero deixar aqui meu voto de pronta 
recuperação ao Senador Luiz Henrique e dizer que 
foi uma honra ter participado com ele dessa missão. 
Espero que ele esteja aqui de volta, após o carnaval, 
para continuarmos trabalhando juntos aqui, no Senado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal comunica 
que foi feita a juntada de cópia do processado do RQS 
581, de 2012, ao processado do RQS nº 25, de 2012, 
da Comissão constituída pelo Ato do Presidente do 
Senado Federal nº 11, de 2012.

O Requerimento nº 581, de 2012, vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 352, I, do Regimento Interno, encontra-se 
extinta a urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 
129, de 2012, aprovada nos termos do Requerimento 
nº 987, de 2012, dos Líderes.

A matéria retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e segue, posteriormente, à Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos 
dos Requerimentos nºs 599 e 600, de 2012, do Se-
nador Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 26 de dezembro de 2012, e publicou no mesmo 
dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida Provisó-
ria nº 597, de 2012, que dá nova redação ao § 5º do 
art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 
e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

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

Titulares 
Wellington Dias 

Acir Gurgacz 
Rodrigo Rollemberg 
Eduardo Lopes 
Suplentes 
1. 
2. 
3. 
4. 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3.

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

Titulares
Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes
1. Eduardo Amorim
2. Blairo Maggi

*PSOL

Titular
Randolfe Rodrigues

Suplente
1.

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão
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PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2.

PSDB

Titular
Andreia Zito

Suplente
1. Marco Tebaldi

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1.

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1.

PR

Titular
Anthony Garotinho

Suplente
1.

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga

PDT

Titular
Paulo Pereira
Suplente
1. Sebastião Bala Rocha

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1.

*PSC

Titular
Andre Moura

Suplente
1. Pastor Marco Feliciano

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário

– Publicação no Diário Oficial da União: 26-
12-2012 – Ed Extra
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
–- Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalida-
de do caput do art. 5º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal 
Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF 
de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à 
Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, 
de 2012-CN.
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A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Ofício nº 3/2013 – Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 597/2012, os Deputados Paulo Pereira 
PDT/SP e Sebastião Bala Rocha PDT/AP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 40/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Andréia 

Zito, como membro titular, e o Deputado Marco Tebal-
di como membro suplente, para integrarem a Comis-
são Mista destinada a proferir a Medida Provisória nº 
597/12, que dá nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei 
nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras 
providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica que a Excelentíssima 
Senhora Presidente da República adotou, em 27 de 
dezembro de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e 
ano, a Medida Provisória nº 598, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e 
empresas estatais, para os fins que especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

O calendário será publicado na forma regimental:

– Publicação no Diário Oficial da União: 27-
12-2012
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: *
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados:

– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia) 
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

*Declaração incidental de inconstitucionalidade do 
caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional 
nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. 
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputa-
dos por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/

PCdoB – CE) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 27 de dezembro de 2012, e publicou no 
Diário Oficial da União no dia 28 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 599, de 2012, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com 
o objetivo de compensar perdas de arrecadação de-
correntes da redução das alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá 
outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim
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Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

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

Titulares 
Wellington Dias 
Acir Gurgacz 
Rodrigo Rollemberg 
Eduardo Lopes 

Suplentes 
1.  
2.  
3.  
4.  

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3.

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

Titulares
Eduardo Amorim
Gim

Suplentes
1. Blairo Maggi
2. Armando Monteiro

*PSD

Titular
Kátia Abreu

Suplente
1.

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Danilo Forte
Lelo Coimbra

Suplentes
1. 
2.

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2.

PSDB

Titular
Vaz de Lima

Suplente
1. Cesar Colnago

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1.

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1.

PR

Titular
Anthony Garotinho

Suplente
1.

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga
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PDT

Titular
Dr. Jorge Silva

Suplente
1. João Dado

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1.

*PCdoB

Titular
Luciana Santos

Suplente
1. Osmar Júnior

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário

– Publicação no Diário Oficial da União: 
28-12-2012
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação

– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)

– Prazo na Comissão: **

– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -

–Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)

– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013

– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalida-
de do caput do art. 5º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal 
Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF 
de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à 
Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, 
de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Of. nº 240/2012-BLUFOR

Brasília, 28 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares 
e os Senadores Blairo Maggi e João Costa, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 
599, de 27 de dezembro de 2012, que “Dispõe so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com 
o objetivo de compensar perdas de arrecadação de-
correntes da redução das alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá 
outras providências.”

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

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do 
Bloco Parlamentar União e Força, PTB/PR/PSC/
PPL.
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Of. nº 10/2013-BLUFOR

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos 

termos regimentais, em aditamento ao ofício nº 
240/2012-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência 
para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, 
o Senador Armando Monteiro, em substituição ao 
nobre Senador João Costa, como membro Suplente 
na Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012, que 
“Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios, com o objetivo de compensar perdas de 
arrecadação decorrentes da redução das alíquotas 
nas operações e prestações interestaduais relativas 
ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação _ ICMS, institui o Fundo de desenvolvi-
mento Regional e dá outras providências”.

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

Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Blo-
co Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

Ofício nº 4/2013 – Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 599/2012, os Deputados Dr. Jorge Silva 
PDT/ES e João Dado PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 31/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vaz de 

Lima, como membro Titular, e o Deputado Cesar 
Colnago, como membro Suplente, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Me-
dida Provisória nº 599/12, que dispõe sobre a presta-
ção de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da 
redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transportes Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, institui 
o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras 
providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio 
Líder do PSDB. 

Of./GAB/I/nº 37

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados 

Danilo Forte e Lelo Coimbra passam a integrar, na 
qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a 
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 599/2012, 
que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao DF e aos Municípios, com 
o objetivo de compensar perdas de arrecadação de-
correntes da redução das alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá 
outras providências”.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 28 de dezembro de 2012, e publicou no 
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, em 
Edição Extra, e retificou no Diário Oficial da União 
de 3 de janeiro de 2013, a Medida Provisória nº 
600, de 2012, que altera a Lei nº 12.409, de 25 de 
maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de 
setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; cons-
titui fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; 
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e 
nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida 
Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; 
altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá 
outras providências.
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Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

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

Titulares 
Wellington Dias 
Acir Gurgacz 
Rodrigo Rollemberg 
Eduardo Lopes 

Suplentes 
1.  
2. 
3.  
4.  

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3.

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

Titulares
Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes
1. Eduardo Amorim
2. Blairo Maggi

*PSOL

Titular 
Randolfe Rodrigues

Suplente
1. 

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2.

PSDB

Titular
Alfredo Kaefer

Suplente
1. Vanderlei Macris

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1.

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1.



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 01239 

PR

Titular
Wellington Fagundes

Suplente
1.

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga

PDT

Titular
Flávia Morais

Suplente
1. João Dado

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1.

*PRB

Titular
George Hilton

Suplente
1.

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário

– Publicação no Diário Oficial da União: 28-
12-2012–Edição Extra
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)

– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 Regime de urgência, obstruindo 
a pauta a partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade 
do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacio-
nal nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. 
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputa-
dos por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Of. nº 5/2013 – LPR

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Assunto: Indicação de Membro Titular de Comissão 
Mista.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Wellington Fagundes 
(PR – MT) como membro titular na Comissão Mista 
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 600 de 2012, que “Altera a Lei nº 12.409, 
de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, 
de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fun-
do de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; 
constitui fonte adicional de recursos para ampliação 
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal, 
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Pro-
visória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera 
a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras 
providências.”

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.



01240 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

Ofício nº 5/2013 – Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 600/2012, os Deputados Flávia Moraes 
PDT/GO e João Dado PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 37/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo 

Kaefer, como membro titular, e o Deputado Vanderlei 
Macris, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida 
Provisória nº 600/12, que altera a Lei nº 12.409, de 25 
de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 
de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de limites 
operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as 
Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399, 
de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 
12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a Lei nº 
12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 28 de dezembro de 2012, publicou no Diário Oficial 
da União do mesmo dia, em Edição Extra, e retificou 
no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 2013, a 
Medida Provisória nº 601, de 2012, que altera as Leis 
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar 
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tribu-
tários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, e 
para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setem-
bro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições 
de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 
24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede 
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da 

remuneração dos serviços de arrecadação da base 
de cálculo da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins; e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Eduardo Lopes

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3. 

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

Titulares
Eduardo Amorim
Gim
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Suplentes
1. Blairo Maggi
2. Armando Monteiro

*PSD

Titular
Kátia Abreu

Suplente
1. 

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2. 

PSDB

Titular
Antonio Carlos Mendes Thame

Suplente
1. Domingos Sávio

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1. 

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1. 

PR

Titular
Anthony Garotinho
Suplente
1. João Campos

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga

PDT

Titular
André Figueiredo

Suplente
1. Paulo Pereira

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1. 

*PMN

Titular
Dr. Carlos Alberto

Suplente
1. 

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário
– Publicação no Diário Oficial da União: 28-
12-2012–Edição Extra.
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
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– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Of. nº 4/2013-BLUFOR

Brasília, 21 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 
Senadores Blairo Maggi e Armando Monteiro, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mis-
ta destinada a apreciar a Medida Provisória nº 601, 
de 28 de dezembro de 2012, que “Altera as Leis nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar 
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tribu-
tários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, e 
para desonerar a folha de pagamento dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setem-
bro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições 
de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 
24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro 

de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede 
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da 
remuneração dos serviços de arrecadação da base de 
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS; e dá outras providências.”

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

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força, PTB/PR/PSC/PPL.

Ofício nº 6/2013 Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 601/2012, os Deputados André Figueire-
do PDT/CE a Paulo Pereira PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 28/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

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

nio Carlos Mendes Thame como membro titular, e o 
Deputado Domingos Sávio, como membro suplente 
para integrarem a Comissão Mista destinada a profe-
rir parecer à Medida Provisória nº 601/12, que altera 
as Leis nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para 
prorrogar o Regimento Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
– Reintegra, e para desonerar a folha de pagamento 
dos setores da construção civil e varejista nº 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas 
das contribuições de que tratam os incisos I e III do 
caput do art. 22 da Lei nº 8.212, 24 de julho de 1991; 
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre 
o patrimônio de afetação de incorporações imobiliá-
rias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e nº 9.718, 
de 27 de novembro de 1998, para permitir às pessoas 
jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais 
deduzir o valor da remuneração dos serviços de ar-
recadação de base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e dá 
outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Senhora Presidente da República adotou, 



Fevereiro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 01243 

em 28 de dezembro de 2012, publicou no Diário Ofi-
cial da União de 31 de dezembro de 2012 e retificou 
no Diário Oficial da União dos dias 3 e 15 de janeiro 
de 2013, a Medida Provisória nº 602, de 2012, que 
autoriza a prorrogação de contratos por tempo deter-
minado no âmbito do Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Eduardo Lopes

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3. 

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

Titulares
Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes
1. Eduardo Amorim
2. Blairo Maggi

*PSOL

Titular
Randolfe Rodrigues

Suplente
1. 

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2. 

PSDB

Titular
Luiz Carlos

Suplente
1. 

PP

Titular
Arthur Lira



01244 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2013

Suplente
1. 

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1. 

PR

Titular
Anthony Garotinho

Suplente
1. 

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga

PDT

Titular
Sebastião Bala Rocha

Suplente
1. Marcos Rogério

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1. 

*PTdoB

Titular
Rosinha da Adefal

Suplente
1. 

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário
– Publicação no Diário Oficial da União: 31-
12-2012
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Ofício nº 7/2013 Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente, para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 602/2012, os Deputados Sebastião Bala 
Rocha PDT/AP e Marcos Rogério PDT/RO.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.
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Of. nº 26/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Luiz Car-

los, como membro titular, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 602/12, que autoriza a prorrogação de contratos 
por tempo determinado no âmbito do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema da Proteção da Amazônia – 
CENSIPAM e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
de Educação – FNDE, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 18 de janeiro de 2013, e publicou no Diário Oficial 
da União de 21 de janeiro de 2013, a Medida Provi-
sória nº 603, de 2013, que altera a Medida Provisó-
ria nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza 
para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicio-
nal ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei no 
10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 
2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a 
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabe-
lece medidas para aquisição de milho em grãos para 
o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pe-
quenos criadores situados nos Municípios da área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – Sudene.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Eduardo Lopes

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3. 

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

Titulares
Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes
1. Eduardo Amorim
2. Blairo Maggi

*PSD

Titular
Kátia Abreu

Suplente
1. 

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro
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Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2. 

PSDB

Titular
Luiz Nishimori

Suplente
1. Reinaldo Azambuja

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1. 

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1. 

PR

Titular
Anthony Garotinho

Suplente
1. 

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga

PDT

Titular
Zé Silva

Suplente
1. Oziel Oliveira

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1. 

*PSOL

Titular
Ivan Valente

Suplente
1. 

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário
– Publicação no Diário Oficial da União: 21-
1-2013
– Designação da Comissão: 5-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações 
do Senado Federal, pela Câmara dos De-
putados: de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:
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Ofício nº 8/2013 – Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 603/2012, do Deputado Zé Silva PDT/MG 
e Oziel Oliveira PDT/BA.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 34/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luiz Nishi-

mori, como membro Titular, e o Deputado Reinaldo 
Azambuja, como membro Suplente, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 603/13, que altera a Medida Provi-
sória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza 
para a safra 2011/2012 o pagamento do valor adicio-
nal ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 
10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 
2012 o Auxílio Emergencial Financeiro de que trata a 
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabe-
lece medidas para aquisição de milho em grãos para 
o atendimento ao Programa de Venda Básica aos pe-
quenos criadores situados nos Municípios de área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
18 de janeiro de 2013, e publicou no dia 21 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 604, de 2013, que 
abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no 
valor de R$ 361.368.057,00 (trezentos e sessenta e 
um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cinquenta 
e sete reais), para os fins que especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

O calendário será publicado na forma regi-
mental:

Calendário
– Publicação no Diário Oficial da União: 21-
01-2013
– Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: *
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia) 
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 
17-3-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 17-3-2013
– Prazo para apreciação das modificações 
do Senado Federal, pela Câmara dos De-
putados: de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-4-2013

*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/

PCdoB – CE) – A Senhora Presidente da Repúbli-
ca adotou, em 23 de janeiro de 2013, e publicou no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013, a 
Medida Provisória nº 605, de 2013, que altera a Lei 
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que 
cria a Conta de Desenvolvimento Energético e esta-
belece seus objetivos.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim
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Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Eduardo Lopes

Suplentes
1. 
2. 
3. 
4. 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
1. 
2. 
3. 

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

Titulares
Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes
1. Eduardo Amorim
2. Blairo Maggi

*PSOL

Titular
Randolfe Rodrigues

Suplente
1. 

DEPUTADOS

PT

Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
1. Beto Faro
2. Valmir Assunção

PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
1. Antônio Andrade
2. Benjamin Maranhão

PSD

Titular
Eduardo Sciarra

Suplentes
1. 
2. 

PSDB

Titular
Antonio Imbassahy

Suplente
1. Antonio Carlos Mendes Thame

PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
1. 

DEM

Titular
Ronaldo Caiado

Suplente
1. 

PR

Titular
Anthony Garotinho

Suplente
1. 

PSB

Titular
Beto Albuquerque

Suplente
1. Glauber Braga
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PDT

Titular
Ângelo Agnolin

Suplente
1. Salvador Zimbaldi

Bloco (PV/PPS)

Titular
Rubens Bueno

Suplente
1. Sarney Filho

PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
1. 

*PHS

Titular
José Humberto

Suplente
1. 

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

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário
–Publicação no Diário Oficial da União: 24-
1-2013
–Designação da Comissão: 5-2-2013
–Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
–Emendas: até 9-2-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
–Prazo na Câmara dos Deputados: até 3-3-
2013 (até 28º dia)
–Recebimento previsto no Senado Federal: 
3-3-2013
–Prazo no Senado Federal: de 4-3-2013 a 17-
3-2013 (42º dia)
–Se modificado, devolução à Câmara dos De-
putados: 17-3-2013
–Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 18-3-2013 a 20-3-2013 (43º ao 45º dia)

–Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 21-3-2013 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 4-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos De-
putados.

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Ofício nº 9/2013 – Lid/PDT

Brasília, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução nº 

1/2002 do Congresso Nacional, indico como membros 
Titular e Suplente respectivamente, para comporem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 605/2012, os Deputados Ângelo Agnolin 
PDT/TO e Salvador Zimbaldi PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 23/2013/PSDB

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação de Membros de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio 

Imbassahy, como membro titular, e o Deputado Anto-
nio Carlos Mendes Thame, como membro suplente, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a profe-
rir parecer a Medida Provisória nº 605/13, que altera 
a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em 
que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e 
estabelece seus objetivos.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.  

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que fo-
ram publicados, no Diário do Senado Federal do dia 
21 de dezembro de 2012, os seguintes pareceres da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização:

– Parecer nº 53, de 2012-CN, concluindo pelo 
arquivamento das seguintes matérias, refe-
rentes a informações do Tribunal de Contas 
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da União sobre obras com indícios de irregu-
laridades graves:
AVN 2/2012, que “encaminha cópia do Acórdão 
nº 3280/2011 – TCU – Plenário, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente à fiscalização para avaliar os atos 
direcionados à contratação das obras de cons-
trução do Campus Integrado do Instituto Na-
cional do Câncer – Inca (TC 030.993/2011-3).”;
AVN 7/2012, que “encaminha cópia do Acórdão 
nº 634/2012 – TCU – Plenário, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente à fiscalização das obras de implan-
tação do lote 2 da linha 3 do metrô do Rio de 
Janeiro (TC 005.981/2011-5).”; 
AVN 14/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1383/2012 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fun-
damentam, relativo à auditoria nas obras de 
construção de trechos rodoviários no corredor 
Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fisco-
bras de 2011 (TC 015.532/2011-9)”;
AVN 15/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1166/2012 – TCU – Plenário, acompa-
nhado do Relatório e do Voto que o fundamen-
tam, relativo à auditoria realizada na Compa-
nhia Cearense de Transportes Metropolitanos 
– Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras 
de implantação do trecho sul do metrô de For-
taleza (TC 004.514/2012-2)”;
AVN 16/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 967/2012 – TCU – Plenário, acompa-
nhado do Relatório e do Voto que o fundamen-
tam, relativo à auditoria realizada em obras de 
saneamento básico, custeada com recursos 
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde – 
FUNASA, sendo também parte do Plano de 
Fiscalização de Obras Públicas para o exerci-
cío de 2011 (TC 011.661/2011-9)”;
AVN 17/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1051/2012 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, relativo à auditoria realizada no De-
partamento Nacional de Infraestrutura – Dnit, 
no período compreendido entre 19/03/2012 
a 04/04/2012, com o objetivo de fiscalizar as 
obras de Construção de Ponte sobre o Rio 
Araguaia na Rodovia BR-153/TO, ligando as 
cidades de Xambioá/TO a São Geraldo do 
Araguaia/PA (TC 007.437/2012-9).”;
AVN 19/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1622/2012 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o funda-

mentam, referente às Obras do Canal Adutor 
do Sertão Alagoano (TC 006.216/2012-9).”;
AVN 20/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1992/2012 – TCU, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam, relativo 
à auditoria realizada nas obras da Barragem 
de Congonhas, no Estado de Minas Gerais.”;
AVN 21/2012, que “Encaminha cópia do Acór-
dão nº 1938/2012 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, referente às obras de implantação 
e pavimentação do Lote 2 da BR – 080, no 
Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6).”;
AVN 23/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 2065/2012 – TCU – Plenário, acompa-
nhado do Relatório e do Voto que o fundamen-
tam, relativo à auditoria realizada na Fundação 
Nacional de Saúde – MS e na Prefeitura Muni-
cipal de Augusto Corrêa – PA, no período de 
28/05/2012 a 01/06/2012, com o objetivo de 
fiscalizar as obras de abastecimento de água 
em Augusto Corrêa/PA (TC 011.533/2012-9).”;
AVN 24/2012, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 2243/2012 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fun-
damentam, relativo à auditoria realizada nas 
obras de ampliação do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG 
(TC 034.010/2011-4).”; e
AVN 11/2011, que Encaminha cópia do Acór-
dão nº 1141, de 2011 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, relativo a levantamento de auditoria 
nas obras de Macrodrenagem do Canal do 
Congo, serviços de drenagem do canal e pa-
vimentação de diversas ruas em Vila Velha/
ES (TC 002.604/2011-6); e 
– Parecer nº 54, de 2012-CN, concluindo pelo 
arquivamento do AVN nº 22, de 2012, que “en-
caminha a atualização das informações envia-
das ao Congresso Nacional por meio do Aviso 
nº 1617-Seses/TCU, de 8/11/2011, relativas às 
obras com indícios de irregularidades graves.” 

Fica aberto, a partir do dia 6 de fevereiro do cor-
rente, o prazo para interposição de recursos, por 5 dias 
úteis, nos termos do § 3º do art. 123 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN.

Os recursos serão recebidos na Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado Federal.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados 
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, 
por meio do Ofício nº 6, do Senador Walter Pinheiro, 
comunicado referente ao Requerimento nº 980, de 
2012, no qual requereu licença dos trabalhos da Casa 
nos dias 28 e 29 de janeiro deste ano, para participar 
da segunda edição do InfraBrasil Expo Summit, em 
São Paulo. O Senador informou que não pôde com-
parecer ao evento. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 6/2013

Brasília, 1º de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Informo a V. Exª que motivos imperiosos a minha 

vontade me impossibilitaram de participar, na quali-
dade de representante da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI), do Senado Federal, da segunda 
edição do InfraBrasil Expo&Summit, que ocorreu nos 
dias 28 e 29 de janeiro último, na cidade de São Pau-
lo, de acordo com Requerimento nº 44/2012 aprovado 
naquela Comissão.

Respeitosamente, – Senador Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, 
por meio do Ofício nº 7, Relatório de Viagem do Se-
nador Walter Pinheiro, referente ao Requerimento nº 
933, de 2012, de missão, no qual relata compareci-
mento à Conferência Mundial de Telecomunicações, 
em Dubai, Emirados Árabes, no período de 3 a 14 de 
dezembro de 2012.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 7/2013

Brasília, 4 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência relatório, em ane-

xo, relativo à viagem que fiz como integrante da delega-
ção que representou o Brasil na Conferência Mundial 
de Telecomunicações (WCIT), em Dubai, Emirados 
Árabes, realizada no período de 3 a 14 de dezembro 
de 2012.

Sem mais para o momento, reitero os votos de 
elevada estima e consideração.

Respeitosamente, – Walter Pinheiro Senador 
da República.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 6/13-GLPSDB

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Em retificação ao ofício nº 5/13-GLPSDB, indico 

os Senadores Alvaro Dias e Paulo Bauer para ocupa-
rem, respectivamente, os cargos de 2º e 3º Vice-Líderes 
do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 5, Relatório de Viagem do Senador 
Cícero Lucena, referente ao Requerimento nº 893, 
de 2012, de missão, no qual relata comparecimento 
à República Popular da China, no período de 15 a 26 
de novembro de 2012. 

É o seguinte o ofício:

OF/GSCL/005/13

Brasília, 31 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, enca-

minho anexo o relatório da viagem à República Po-
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pular da China, realizada entre os dias de 15 a 26 de 
novembro, do ano próximo passado.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena.

RELATÓRIO DE VIAGEM À CHINA 

Ao cumprimentá-lo, apresento breve relato da 
viagem à China, realizada entre os dias de 15 a 26 de 
novembro do ano próximo passado.

A convite do embaixador da República Popular 
da China, Exmo Senhor Li Jinzhang, participei da de-
legação da viagem à China, a qual foi chefiada pelo 
Exmo Senador Flexa Ribeiro e composta pelos Exmos 
Senadores Aloísio Nunes, Vanessa Graziotin, Agripino 
Maia, Casildo Maldaner, Lobão Filho, Jarbas Vascon-
celos e Flexa Ribeiro.

Nesta missão, visitamos a Assembleia Popular 
Nacional da China, onde, na ocasião se realizava um 
debate com assembleias estaduais e municipais. Pro-
cedemos contatos com entidades afeitas ao comércio 
e relações exteriores daquele País. Além de termos 
tido a oportunidade de conhecer a Companhia Nacio-
nal de Rede Elétrica da China, a maior empresa de 
transmissão e distribuição de energia elétrica do mundo. 
Também visitamos o porto em Xangai, que movimenta 
mais de 30 milhões de containeres por ano; além da 
rede ferroviária, contando inclusive com um trem-bala 

que percorre longas distâncias com velocidade supe-
rior a 300 quilômetros por hora. Tivemos, inclusive, a 
ocasião de ir de Pequim a Xangai, um, trajeto de 1.200 
quilômetros, neste trem.

Participaram dos encontros e visitas autoridades 
governamentais chinesas com o objetivo de estreitar 
as relações entre os dois países por meio da troca 
de informações nas áreas de economia, legislação e 
comércio.

Foi de extrema importância a participação dessa 
delegação do Senado Federal em todos os encontros 
na China para, cada vez mais, aproximarmos e o apro-
fundarmos as relações com aquele país.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, 
por meio do Ofício nº 7, Relatório de Viagem do Se-
nador Walter Pinheiro, referente ao Requerimento nº 
933, de 2012, de missão, no qual relata compareci-
mento à Conferência Mundial de Telecomunicações, 
em Dubai, Emirados Árabes, no período de 3 a 14 de 
dezembro de 2012.

É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 5, comunicado da Senadora Vanes-
sa Grazziotin, referente aos Requerimentos nºs 1.067 
e 1.075, de 2012, de missão, no qual relata compa-
recimento a Audiências Públicas da CPI – Tráfico de 
Pessoas, em Manaus/AM, no dia 10 de dezembro de 
2012, e em Natal/RN, no dia 3 de dezembro de 2012, 
respectivamente.

É o seguinte o ofício:

Ofício nO 5/2013

Brasília, 31 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que na qualidade de Presidente da CPI – Tráficos 
de Pessoas participei de audiências públicas no mês 
de dezembro de 2012, conforme descrição abaixo:

– Dia 3 de dezembro de 2012 – audiência pú-
blica da CPI – Tráfico de Pessoas, na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte, com o objetivo de ouvir autoridades e 
representantes da sociedade civil, sobre o de-
saparecimento de crianças entre os anos de 
1998 e 2001 na cidade de Natal, conhecido 
como o  “CASO PLANALTO”.
– Dia 10 de dezembro de 2012 – audiência 
pública da CPI – Tráfico de Pessoas, na As-
sembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
com o objetivo de ouvir autoridades e repre-
sentantes da sociedade civil, sobre dois casos 
noticiados pela imprensa, relativos a tráfico de 
meninas em Iranduba – AM e tráfico de tra-
vestis para São Paulo.

Na oportunidade, renovo-lhe a minha expressão 
da mais alta estima e distinguido apreço.

Atenciosamente, – Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ofício vai à publicação.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.110, 
de 20 de dezembro de 2012, da Ministra de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, por 
meio do qual informa que o órgão competente para 
tratar da matéria objeto do Requerimento nº 871, de 
2012, de informações, de autoria da Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle – CMA, é o Ministério da Integração Nacional. 

O Aviso foi encaminhado, em cópia, à Comissão 
requerente.

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avi-
sos de Ministros de Estado:

– Aviso nº 2, de 3 de janeiro de 2013, do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, em resposta ao 
Requerimento nº 993, de 2012, de informa-
ções, de autoria do Senador Ricardo Ferraço.
– Aviso nº 3, de 3 de janeiro de 2013, do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, em resposta ao 
Requerimento nº 889, de 2012, de informa-
ções, de autoria do Senador Walter Pinheiro.
– Aviso nº 5, de 17 de janeiro de 2013, do Mi-
nistro de Estado dos Transportes, em resposta 
ao Requerimento nº 962, de 2012, de informa-
ções, de autoria do Senador Ricardo Ferraço.
– Aviso nº 9, de 10 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado de Minas e Energia, em 
resposta ao Requerimento nº 885, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador Ran-
dolfe Rodrigues.
– Aviso nº 13, de 17 de janeiro 2013, do 
Ministro de Estado de Minas e Energia, em 
resposta ao Requerimento nº 982, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador Lind-
bergh Farias.
– Aviso nº 35, de 18 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Saúde, em resposta ao 
Requerimento nº 946, de 2012, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Aviso nº 36, de 18 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Saúde, em resposta ao 
Requerimento nº 947, de 2012, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Aviso nº 37, de 18 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Saúde, em resposta ao 
Requerimento nº 948, de 2012, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Aviso nº 38, de 18 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Saúde, em resposta ao 
Requerimento nº 949, de 2012, de informações, 
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Aviso nº 2.241, de 21 de dezembro de 2012, 
do Ministro de Estado da Justiça, em resposta 
ao Requerimento nº 775, de 2012, de informa-
ções, de autoria do Senador Ciro Nogueira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
do Ministro de Estado de Minas e Energia:

– nº 5, de 7 de janeiro de 2013, por meio do 
qual solicita dilatação do prazo para envio da 
resposta ao Requerimento nº 968, de 2012, 
de informações, de autoria da Senadora Va-
nessa Grazziotin;
– nº 10, de 15 de janeiro de 2013, por meio 
do qual solicita dilatação do prazo para envio 
da resposta ao Requerimento nº 960, de 2012, 
de informações, de iniciativa da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle;
– nº 11, de 15 de janeiro de 2013, por meio 
do qual solicita dilatação do prazo para en-
vio da resposta ao Requerimento nº 888, de 
2012, de informações, de autoria do Senador 
Walter Pinheiro.

As solicitações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes.

Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando as informações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso 
do Ministro de Estado dos Transportes:

– N° 167, de 21 de dezembro de 2012, em 
resposta ao Requerimento n° 242, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador Pedro 
Taques.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministros de Estado:

– Ofício nº 1, de 7 de janeiro de 2013, do Mi-
nistro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, em resposta ao Requeri-
mento nº 1.074, de 2012, de informações, de 
autoria do Senador Vital do Rêgo.
– Ofício nº 2, de 11 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Co-
municação Social da Presidência da Repúbli-
ca, em resposta ao Requerimento nº 955, de 
2012, de informações, de autoria do Senador 
Alvaro Dias.
– Ofício nº 2, de 15 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado das Comunicações, em res-
posta ao Requerimento nº 964, de 2012, de in-
formações, de autoria do Senador Alvaro Dias.

– Ofício nº 6, de 11 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Educação, em respos-
ta ao Requerimento nº 977, de 2012, de in-
formações, de autoria da Senadora Vanessa 
Grazziotin.
– Ofício nº 17, de 17 de janeiro de 2013, do 
Ministro de Estado da Integração Nacional, em 
resposta ao Requerimento nº 887, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador Wal-
ter Pinheiro.
– Ofício nº 810, de 21 de dezembro de 2012, 
do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, em resposta ao Requerimento nº 
873, de 2012, de informações, de iniciativa da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
do Ministro de Estado da Previdência Social:

– Nº 3, de 21 de janeiro de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 168, de 2012, de 
informações, de autoria da Senadora Vanes-
sa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 71, de 
4 de fevereiro de 2013, da Ministra de Estado do Meio 
Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 759, de 
2012, de informações, de autoria do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência recebeu Ofício nº 2.237, de 
2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, en-
caminhando, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a fim de ser 
promulgado, o Projeto de Decreto Legislativo nº 638, 
de 2010 (Nº 2.438/2010, naquela Casa), que aprova, 
com ressalvas, o texto da Convenção sobre a Obten-
ção de Provas no Estrangeiro em matéria Civil ou Co-
mercial, assinada em Haia, em 18 de março de 1970, 
nos termos da Emenda do Senado Federal aprovada 
naquela Casa.

É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 2.237/12/SGM-P

Brasília, 13 de dezembro de 2012

Assunto: Envio de PDC à Promulgação

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara 

dos Deputados aprovou na Sessão Plenária do dia 
6-12-12 a Emenda do Senado Federal ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.438, de 2010, (PDS nº 638/10, 
na Casa de origem), que “Aprova, com ressalvas, o 
texto da Convenção sobre a Obtenção de Provas do 
Estrangeiro em matéria Civil ou Comercial, assinada 

em Haia, em 18 de março de 1970”, apreciado pela 
Câmara dos Deputados.

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

Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência tomará as providências neces-
sárias à promulgação do Decreto Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu as seguintes Mensa-
gens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – As matérias vão à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Sr. Senador Cícero Lucena enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. 
Presidente, Excelentíssimas Srªs Senadoras, Exce-
lentíssimos Srs. Senadores, venho apresentar sucinto 
relato das ações administrativas do Senado Federal a 
Vossas Excelências, que me confiaram a missão de 
superintender os trabalhos administrativos do Senado 
Federal no último biênio.

Nestes dois anos, contamos com a firme orien-
tação, determinação e apoio do Presidente José 
Sarney e de todos os membros da Mesa para a 
implantação de modernas práticas de gestão no 
Senado Federal.

A alteração do modelo de gestão não é tarefa 
fácil, pois implica profundas modificações na cultura 
organizacional.

Esse processo de transformação, de moderniza-
ção, que iniciamos, só foi possível porque foi o com-
promisso de todos. Dos membros da Mesa, dos Par-
lamentares, da diretoria da Casa e do corpo funcional 
do Senado Federal.

Foram muitos os desafios.
O principal deles foi a realização do concurso 

público, que assegura a necessária recomposição dos 
quadros e, por conseguinte, aponta para a continuida-
de do processo de modernização, ante a renovação 
do conhecimento.

O Senado é a Casa da Federação. Conscientes 
da dimensão continental de nosso país e das desi-
gualdades econômicas que ainda imperam entre os 
estados, garantimos universalmente o direito de aces-
so aos quadros do Senado Federal ao possibilitar, de 
forma pioneira, que as provas fossem realizadas em 
todas as capitais.

Resultado: 158 mil candidatos inscritos em todo o 
país para as 246 vagas ofertadas e 295 empossados.

O concurso foi custeado exclusivamente com 
as taxas de inscrição, inclusive para os candidatos 
hipossuficientes.

Oxalá seja permanentemente incorporada a prá-
tica, em prol da democratização do acesso aos cargos 
do Senado Federal, inaugurada neste último concurso.

No campo da racionalização administrativa, é 
importante notar que as Casas Legislativas possuem 
dinâmica própria de funcionamento, suscetível a ser 
afetado por fatos políticos relevantes. É, também, uma 
administração complexa diante da diversidade de de-
safios administrativos.

Um complexo arquitetônico com aproximadamen-
te 270 mil metros de área, composto de prédios em 
sua maioria antigos, que exigem constante manuten-
ção; três usinas elétricas; uma rede de comunicação 
com TV, Rádio, Jornal e Agência; biblioteca; serviço 
ambulatorial de saúde; informática; indústria gráfica; 
polícia. Enfim, enorme gama de especificidades a se-
rem geridas e que precisam funcionar regularmente.

Para viabilizar a intervenção segura, implemen-
tamos ações coordenadas que nos permitiam avançar, 
sem riscos à continuidade do funcionamento, ao tempo 
em que executávamos as ações cotidianas.

O Proresultados foi um programa embrião, que 
possibilitou o diagnóstico das condições de execução 
das atividades das diversas unidades administrativas, 
com coleta de dados importantes para a formulação 
de ações estratégicas que se seguiram.

Aperfeiçoamos as medidas de restrição à reali-
zação de serviços extraordinários com eliminação da 
oferta de serviços em fins de semana e feriados, cuja 
manutenção era injustificável, como foi o caso dos 
plantões do Serviço Médico.

A consolidação do sistema biométrico de controle 
de frequência e do banco de horas e a clara fixação 
de critérios para a autorização da realização de servi-
ços extraordinários permitiram que, comparativamen-
te a 2010, o Senado gastasse 83% menos com horas 
extras - uma economia da ordem de 35 milhões de 
reais por ano.

Investimos maciçamente em qualificação dos 
nossos recursos humanos, notadamente em progra-
mas de formação e desenvolvimento de gestores, qua-
lificando-os para os novos desafios da administração 
moderna. Foram mais de 4 mil ações de treinamento 
de servidores entre cursos a distância e presenciais, 
promovidos pelo ILB e externos.

Realizamos 25 palestras de altíssimo nível para o 
corpo gerencial do Senado, com palestrantes nacionais 
e estrangeiros, enfrentando temas correlacionados ao 
planejamento, governança e gestão estratégica.

A implantação da agenda estratégica de governança 
e gestão do Senado Federal, com foco na racionalidade 
dos processos de trabalho e descentralização do mode-
lo decisório foi decisiva para os resultados alcançados.
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Corrigir disfunções burocráticas, aprimorar os 
processos de trabalho em busca da eficiência, atuar 
na coordenação das ações integradas, reduzir o re-
trabalho. Tudo evidencia maior eficiência e eficácia.

Em 20 de dezembro de 2011, a Comissão Direto-
ra aprovou a Agenda Estratégica do Senado Federal, 
com a qual estabelecemos os marcos dos desafios da 
administração, a estratégia para enfrentá-los e os ob-
jetivos e metas a serem perseguidos para a execução.

A administração passou a ter um norte. Objeti-
vos e metas bem definidos, resultado do compromis-
so claro da Comissão Diretora com a modernização, 
da construção do Senado que todos almejamos. Um 
Senado ágil, transparente, moderno, em sintonia com 
as melhores práticas administrativas.

Estruturamos o Sistema de Governança e Gestão 
Estratégica sem qualquer custo adicional. Só realoca-
mos recursos humanos em prol do desenvolvimento e 
consolidação dessa ação estratégica.

Instituímos o Comitê de Governança e Gestão 
Estratégica, integrado pelo Primeiro-Secretário e pe-
los titulares da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da 
Mesa, Secretaria de Comunicação Social e das Consul-
torias Legislativa e de Orçamentos, além do Advogado-
-Geral do Senado e do Secretário de Controle Interno.

Não vou, aqui, entrar nos detalhes do sistema de 
gestão e governança implantado, que estão nos atos 
que o instituíram e no relatório de Administração dis-
tribuído aos gabinetes de Vossas Excelências.

Permitam-me, todavia, apresentar alguns resul-
tados de todo esse trabalho.

Com a descentralização administrativa reduziu-
-se significativamente o número de processos que tra-
mitaram pela Diretoria-Geral e, consequentemente, o 
tempo para sua conclusão. Em 2011, foram autuados 
37.398 processos e, destes, 17.204 (46%) tramitaram 
pela Diretoria-Geral. Em 2012, foram 36.367 processos 
autuados e 10.740 (30%) tramitaram na Diretoria-Geral.

No campo da informação, passamos a trabalhar 
a consolidação das normas administrativas, a qual de-
mandou a reestruturação da base de dados do NADM, 
que conta com aproximadamente 70 mil atos. A tare-
fa é hercúlea, mas já foi realizada a padronização de 
mais de 2 mil atos.

A busca por mais transparência foi outra grande 
meta desta gestão.

Criamos o manual de padronização dos atos 
normativos e a Seção II do Boletim Administrativo 
do Senado Federal para divulgação pela internet 

de todos os atos normativos, aumentando controle 
social da gestão do Senado Federal.

Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Infor-
mação pudemos ter um termômetro da transparência 
que já era praticada no Senado. Desde então os 664 
pedidos de informação recebidos foram respondidos.

Em contrapartida, são 60 mil acessos mensais, 
em média, ao Portal da Transparência.

Ressalte-se que 91% – repito Senhoras e Senho-
res – noventa e um por cento das informações solicita-
das estão disponíveis no Portal da Transparência e no 
Portal do Senado Federal, o que explica, comparativa-
mente a outros órgãos, o baixo número de consultas 
formais, com base na Lei.

O Senado disponibilizou as informações salariais 
dos senadores e servidores em planilha que permite 
ao pesquisador trabalhar as pesquisas como bem lhe 
aprouver.

Foi assegurado, ainda, o acesso às informações 
individuais de qualquer servidor ou senador ativo, me-
diante prévio cadastramento do cidadão interessado, 
como forma de garantir a segurança do pesquisado, 
mediante a rastreabilidade de quem acessou a infor-
mação.

Concebemos e instituímos Portal e-cidadania, ou-
tra ferramenta de interação com os cidadãos, voltada 
para a ação legislativa e parlamentar. O portal, apesar 
de novo, recebe, em média, 20 mil acessos mensais.

O Alô Senado, instrumento antigo de acesso da 
cidadania ao Senado, recebeu, nesses dois anos, mais 
de dois milhões de mensagens que foram endereçadas 
aos parlamentares.

Isto para não falar da TV, Rádio, Jornal e Agên-
cia Senado, que são pioneiros na Administração Pú-
blica de cumprimento do princípio da publicidade, com 
transmissão ao vivo de todas as sessões do Senado.

São incompreensíveis, portanto, as críticas quanto 
à pouca informação sobre o andamento dos trabalhos 
da Casa. As informações estão aí, são públicas e publi-
cadas. Acessíveis a todos, notadamente aos senadores.

Em prol da atuação dos gestores segundo as 
novas diretrizes, foi implantado o Portal do Gestor, 
via única de acesso a todos sistemas gerenciais do 
quadro diretivo da Casa, evitando dispersão na nave-
gação entre os vários sistemas isolados, em busca de 
informações gerenciais.

Sob o enfoque da racionalização dos serviços, 
também avançamos com segurança.

A adoção dos tablets como ferramenta de consul-
ta às pautas e documentos dos trabalhos legislativos 
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e nova contratação do sistema de impressão digital da 
Gráfica viabilizaram a economia de aproximadamente 
1,9 milhão de reais em suprimentos gráficos, com im-
pacto positivo nas ações de sustentabilidade, já que 
reduz significativamente o desperdício.

As ferramentas da tecnologia da informação fo-
ram fundamentais no processo de racionalização e se 
concentraram mais nas vertentes da interação com o 
cidadão (e-cidadania e portal da transparência, por 
exemplo) e com o processo legislativo propriamente dito.

De fato, o Prodasen deve concentrar esforços 
em ferramentas voltadas para o “negócio” do Senado, 
em que domina a expertise, buscando no mercado 
as melhores ferramentas de natureza administrativa.

Destacam-se, neste período, voltados para a 
área legislativa:

– o lançamento do LexEdit, inovadora ferra-
menta de autoria para o processo legislativo, 
fruto de esforços conjuntos da SGM e Proda-
sen, com o objetivo de otimizar a formulação 
e apresentação dos textos legislativos, em 
conformidade com a norma geral de técnica 
legislativa;
– o e-cidadania, sobre o qual já falamos;
– a evolução do processo legislativo eletrônico. 

Inúmeras outras ferramentas foram desenvolvidas.

Para a administração corporativa na área de re-
cursos humanos, o acesso direto de informações ca-
dastrais e financeiras individuais.

Lançamos os processos administrativos eletrôni-
cos de movimentação de servidores e aperfeiçoou-se 
o sistema de gestão e controle de frequência.

Sob a competente ação da Senadora Marta Su-
plicy, reformulou-se o regulamento do Sistema Integra-
do de Saúde, aprovado por este Plenário, e atualizou-
-se as contribuições segundo modelo mais equitativo 
de distribuição de custos – proporcional à quantidade 
de dependentes, segundo faixas etárias – e, ainda, o 
compartilhamento da rede com a Caixa Econômica 
Federal, assegurando atendimento de qualidade fora 
do Distrito Federal, melhorando o controle e auditoria 
das contas. Estas ações asseguram maior eficiência 
ao sistema e a recuperação das reservas financeiras 
constituídas pelas contribuições dos filiados ao sistema.

Sob o enfoque dos serviços continuados, que foi 
objeto de amplas discussões por ocasião dos debates 
da reforma administrativa na Subcomissão da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, conseguimos 
notórios avanços.

Tivemos alguns projetos paradigmáticos.
No caso dos transportes, convivíamos com uma 

frota de veículos envelhecida, insegura, antieconô-
mica e ambientalmente inadequada, que consumia 
grande volume de recursos financeiros em operação 
e manutenção.

Ainda em 2011, estudos comparativos indica-
vam que a passagem do modelo proprietário para o 
da contratação de serviços revelava-se mais eficiente 
e econômica.

O ceticismo foi geral. Essa reformulação im-
plicava a desestabilização do status quo. Pessoas 
seriam afetadas. Houve forte resistência, inclusive 
de senadores, e até paralisações do serviço.

Se internamente o modelo sofria fortes resistên-
cias, não foi diferente a reação externa.

O ceticismo foi geral. Dizia-se que o Senado 
não sustentaria o discurso de economia. Que o úni-
co interesse seria a atualização dos veículos dos se-
nadores e que, ao final, os custos subiriam a níveis 
insustentáveis.

Houve representação ao Ministério Público con-
tra mim e alguns gestores que participaram da for-
mulação do modelo, com base no fato de os estudos 
iniciais demonstrarem que o modelo proprietário seria 
mais econômico.

Levado o assunto à Comissão Diretora, houve 
decisivo apoio do colegiado para que prosseguísse-
mos com o projeto.

Ao concluirmos a primeira etapa - a dos veícu-
los que atenderiam aos senadores – em setembro de 
2011, constatou-se que todas as nossas projeções de 
economia foram em muito superadas.

Incredulidade total. O modelo proposto já se re-
velava viável. Ciente desse resultado, o procurador 
responsável pelo processo de investigação preliminar, 
com base em informações da auditoria da procurado-
ria, já apontava a consistência dos estudos.

O segundo módulo, mais complexo, referia-se 
ao serviço administrativo de transporte, nos moldes 
de central de serviços. Reestimou-se a composição 
da frota, por tipo de veículo. A equipe técnica míni-
ma, segundo as reestimativas, foi fixada. O serviço 
– com veículo, motorista, combustível, manutenção 
–, pago por quilômetro rodado e com critério de 
compensação por eventual variação de demanda, 
foi contratado por menos de quatro milhões e oito-
centos mil reais por ano.
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Este segundo módulo pôde entrar em operação 
em maio de 2012 e foram extintos dois contratos que, 
somados, alcançavam mais de dez milhões de reais.

A economia dos custos diretos já superava todas 
as expectativas e o modelo se viabilizou.

O último módulo foi concluído no final de 2012, 
com a locação dos veículos da Polícia e dos veículos 
de serviço das diretorias geral e da Secretaria-Geral 
da Mesa.

Com a implantação gradativa do modelo, foram 
sendo realizados leilões dos veículos que eram de-
sativados. Foram arrecadados pouco mais de dois 
milhões e quatrocentos mil reais com a alienação dos 
veículos desativados.

O relatório da gestão revela pormenorizadamen-
te os números comparativos. A economia superou a 
casa dos quatro milhões e cem mil reais por ano, 34% 
de redução.

O Senado passou a contar com veículos mais 
novos, menos suscetíveis a falhas mecânicas, com 
maior eficiência energética e a um custo 34% inferior 
ao modelo anterior.

O segundo paradigma quebrado foi na contrata-
ção da manutenção de equipamentos e infraestrutura.

Adotou-se como piloto os sistemas de emergência 
de fornecimento de energia, os chamados no-breaks.

Tradicionalmente, esses contratos eram calcados 
em “contrato de risco”. Contratação por postos de tra-
balho, no qual as peças eventualmente substituídas 
compunham o custo contratual.

A alteração desse modelo demanda estudo mi-
nucioso e elaboração de programa detalhado de ma-
nutenção preventiva, definição da vida útil dos diver-
sos componentes e peças, além da decomposição do 
equipamento até sua menor unidade e previsão de 
ações corretivas.

Foi lançada a licitação para os equipamentos de 
no-break sob a responsabilidade da Engenharia e o 
Senado passou a pagar regularmente pela manutenção 
programada e eventualmente pelas ações corretivas e 
pelas peças efetivamente empregadas.

Nesse modelo, a complexidade das fases de 
planejamento, projeto e mesmo da fiscalização diária 
aumenta, mas tem-se a certeza da realização de pro-
grama pormenorizado de manutenção, segundo metas, 
métricas e avaliação periódicas e pagamento somente 
do serviço efetivamente executado.

O novo modelo representou economia da ordem 
de 28%, além de assegurar melhor acompanhamento 

das funcionalidades dos sistemas e, consequentemen-
te, da confiabilidade e segurança.

Na telefonia, as novas licitações e a revisão dos 
preços dos serviços contratados implicaram economia 
de 33% na telefonia fixa; de 51% na interligação telefô-
nica das residências oficiais da 309; de 59% nos custos 
de telefonia móvel (só implementada em dezembro de 
2012); e de 22% nas ligações dos telefones do PABX 
para celulares.

Ao todo, a economia projetada com os serviços 
de telefonia da Casa supera a cifra de cinco milhões 
e oitocentos mil reais por ano.

Outra mudança de paradigma - de proprietário 
para serviço -que já foi licitada foi o serviço de impres-
são, o outsourcing.

No modelo proprietário, somados os contratos 
de equipamentos, manutenção (por marca), suporte e 
suprimentos (por marca), o custo anual é de sete mi-
lhões e seiscentos mil reais. No modelo de serviços, 
dois contratos substitutivos de todos os demais, com 
a licitação realizada no final de dezembro de 2012, o 
custo anual estimado é de três milhões, setecentos 
e cinquenta mil reais, já somados os serviços de im-
pressão, digitalização e reprografia. 52% de economia. 
Fora os custos com gestão, licitação etc.

A implantação do serviço ocorrerá no curso de 
2013, de forma gradativa, visto que foi objeto de Ata 
de registro de preços.

Concluímos, ainda em 2012, a contratação do 
serviço de monitoramento e controle de pânico e 
abandono de edificações, primeiro-socorros e de-
senvolvimento e implantação de política de segu-
rança contra incêndio, que estava em curso desde 
2009, com o que passamos a atender a legislação 
que rege o assunto.

A evolução dos gastos com contratações de ser-
viços e aquisições correlatas, segundo dados do SIA-
FI, em extrato do grupo Outras Despesas Correntes, 
mostram que a despesa cresceu 5,2% de 2010 para 
2012, enquanto que o INPC acumulado de 2010 e 
2011 foi de 12,94%.

Isto significa redução, em termos reais, dos cus-
tos, sem considerar que boa parte das medidas já lici-
tadas só surtirão efeitos integrais em 2013.

A gestão orçamentária e financeira foi, também, 
otimizada.

Dois terços do orçamento do Senado concentram-
-se nas ações finalísticas da Casa e engloba despe-
sas com processo legislativo, produção e distribuição 
de documentos legislativos, pessoal ativo e encargos 
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sociais, projetos de integração dos parlamentos por 
meio do Programa Interlegis, implantação do e-legis 
(legislativo eletrônico), tecnologia e gestão de sistemas 
informatizados, capacitação de recursos humanos, 
divulgação institucional e projetos de infraestrutura.

Foi instituído o Comitê de Avaliação de Custos, 
que se constitui no embrião da implantação das uni-
dades de custos no Senado Federal.

Vários outros projetos estruturantes foram licita-
dos e devem ser implantados em 2013.

A Gestão Informatizada de Documentos - Sigad, 
para tratar os documentos eletrônicos produzidos e 
tramitados nos processos de trabalho;

A Escola de Gestão, com vistas ao desenvolvi-
mento de ações continuadas na formação e aprimo-
ramento de gestores legislativos;

O sistema informatizado de gestão de mate-
rial e patrimônio - SAMP, que permitirá maior con-
trole do processo de aquisições, estoque e acervo 
patrimonial;

A institucionalização do Plano de Previdência 
Complementar do Poder Legislativo, comum ao Se-
nado, Câmara e Tribunal de Contas da União, cujo 
regulamento foi aprovado no último dia 31, tendo em 
vista que o novo modelo previdenciário dos servido-
res públicos entrou em vigor hoje, com a publicação 
da Portaria n° 44, da Previc.

Ressalte-se que a responsabilidade com a sus-
tentação econômico-financeira do sistema levou o Po-
der Legislativo a aderir à Fundação da Previdência dos 
Servidores do Poder Executivo – FUNPRESP-Exe, que 
administrará o Fundo do Poder Legislativo, em vez de 
criar sua própria fundação.

O Senador Ciro Nogueira apresentou o parecer 
da Mesa sobre o PRS 96/2009 que, aprovado, vai à 
deliberação do Plenário.

Como se vê, Sr. Presidente, muito se avançou 
na administração do Senado Federal no último biênio.

Muito ainda há por fazer!
Administrar esta Casa significa abraçar a com-

plexidade em várias dimensões, O Senado Federai 
é um monumento arquitetônico e uma instituição de 
proporções significativas.

Nos últimos dois anos, sob a liderança do Pre-
sidente Sarney, trabalhamos, os membros da Mesa, 
com unidade de propósitos, no sentido da moderniza-
ção da gestão e o aumento da qualidade na alocação 
dos recursos públicos.

Cada gestão, Sr. Presidente, enfrenta seus pró-
prios desafios.

Estamos seguros que cumprimos bem a missão 
que nos foi confiada.

O mais importante e decisivo passo foi a implan-
tação da gestão por resultados, calcada nos princípios 
do planejamento, governança e gestão estratégica.

Desejamos uma gestão profícua à nova Mesa 
Diretora do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, nós que-

remos encerrar a sessão de hoje, convocando sessão 
para a tarde de amanhã, a partir das 14 horas, lem-
brando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que 
constará a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeiro pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
no exercício de 2012, com o objetivo de fo-
mentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista 
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP); e 
Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF), favorá-
vel à Medida Provisória, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão nº 28, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8.12.2012)
Prazo final prorrogado: 2.4.2013

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 580, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.718, de 2012, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: 
Senador José Pimentel), que aprova a Progra-
mação Monetária para o 4º trimestre de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 42 mi-
nutos.)
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	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	LNormal: 
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	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
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	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
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	P347: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
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	P353: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P357: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
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	P359: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P361: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
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	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
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	P365: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P366: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
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	P367: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
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	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
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	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P372: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P373: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P374: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
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	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P376: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P379: 
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	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
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	P381: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P382: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
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	P383: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P385: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P389: 
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	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
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	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
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	P633: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
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	P635: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
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	P637: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
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	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
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	P641: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
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	P643: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
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	P645: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
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	P647: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P651: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P653: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P655: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P658: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
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	P659: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P661: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P663: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P665: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P791: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
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	P793: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
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	P795: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
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	P797: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
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	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
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	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
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	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
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	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
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	P815: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P817: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P819: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P821: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
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	P822: 
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	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P824: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P825: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P826: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P828: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 


	P1187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1188    
	LNormal: 


	P1189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1190    
	LNormal: 


	P1191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1192    
	LNormal: 


	P1193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1194    
	LNormal: 


	P1195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1196    
	LNormal: 


	P1197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1198    
	LNormal: 


	P1199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1200    
	LNormal: 


	P1201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1202    
	LNormal: 


	P1203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1204    
	LNormal: 


	P1205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1206    
	LNormal: 


	P1207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1208    
	LNormal: 


	P1209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1210    
	LNormal: 


	P1211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1212    
	LNormal: 


	P1213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1214    
	LNormal: 


	P1215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1216    
	LNormal: 


	P1217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1218    
	LNormal: 


	P1219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1220    
	LNormal: 


	P1221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1222    
	LNormal: 


	P1223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1224    
	LNormal: 


	P1225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1226    
	LNormal: 


	P1227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1228    
	LNormal: 


	P1229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1230    
	LNormal: 


	P1231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1232    
	LNormal: 


	P1233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1234    
	LNormal: 


	P1235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1236    
	LNormal: 


	P1237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1238    
	LNormal: 


	P1239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1240    
	LNormal: 


	P1241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1242    
	LNormal: 


	P1243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1244    
	LNormal: 


	P1245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1246    
	LNormal: 


	P1247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1248    
	LNormal: 


	P1249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1250    
	LNormal: 


	P1251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1252    
	LNormal: 


	P1253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1254    
	LNormal: 


	P1255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1256    
	LNormal: 


	P1257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1258    
	LNormal: 


	P1259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: FEVEREIRO 2013
	LNormal: 


	P1260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: FEVEREIRO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1260    
	LNormal: 


	P1261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1261
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