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Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997................
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Nº 357/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para incluir definições de veículos aéreos não tripulados e proibir
a sua operação de forma autônoma ou para o transporte de pessoas, animais ou artigos perigosos..................................
Nº 358/2014, de autoria da Senadora Lídice da Mata, que altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para
exigir a veiculação de peças publicitárias de conteúdo exclusivamente educativo na televisão e no rádio, para conscientizar e prevenir os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas.................................................................................
Nº 359/2014, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que altera as Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;
nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 9.498, de 6 de agosto de 1997; nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010; e nº 12.351,
de 22 de dezembro de 2010 para extinguir a margem de preferência para produtos nacionais, a política de conteúdo
local no setor de petróleo e gás, e a preferência a tecnologias e empresas nacionais nas aquisições públicas de bens e
serviços nos setores de informática e automação..................................................................................................................................
Nº 360/2014, de autoria do Senador Ruben Figueiró, que altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que
dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a
criação da Comissão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências, para determinar que conste o valor energético
no rótulo de bebida alcoólica.......................................................................................................................................................................
Nº 361/2014, de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 9.447, de
14 de março de 1997, que “Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos auditores
contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, e dá outras providências”, para instituir a indisponibilidade de bens também para os devedores
das instituições financeiras alcançadas por esta Lei.............................................................................................................................
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Nº 362/2014, de autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao Art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para vedar compensação de qualquer natureza às emissoras
de rádio e televisão pela cessão do horário de programação político partidária.........................................................................
Nº 363/2014-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que inclui o §2º ao art. 17 e dá nova redação ao caput do art. 44, da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964................................................................................................
Nº 364/2014, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, para permitir aos conselhos estaduais, municipais e distrital de educação o exercício
das competências do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS- Fundeb) e do Conselho de Alimentação
Escolar (CAE).....................................................................................................................................................................................................
Nº 365/2014, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o registro e o licenciamento de veículos automotores destinados a arrastar maquinários agrícolas ou a executar trabalhos agrícolas..................................................................................
Nº 366/2014-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento no âmbito da mesorregião
da Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul....................................................................................................................................
2.2.1.5 – Requerimentos
Nº 960/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando voto de aplauso e congratulações à Rádio
Horizonte AM...................................................................................................................................................................................................
Nº 961/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando voto de aplauso e congratulações à Rádio
Simpatia AM.....................................................................................................................................................................................................
Nº 962/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando voto de aplauso e congratulações à Rádio
Guarita AM........................................................................................................................................................................................................
Nº 963/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando voto de aplauso e congratulações à Rádio
Sorriso FM.........................................................................................................................................................................................................
Nº 964/2014, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado nº 191/2014......................................................................................................................
Nº 965/2014, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de Estado da Educação.......................................................................................................................................................................................................................
Nº 966/2014, de autoria do Senador Cyro Miranda, solicitando a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte sobre o Projeto de Lei do Senado nº 346/2014...................................................................................................................
Nº 967/2014, de autoria da Senadora Ângela Portela e outros Senadores, solicitando extensão do prazo
para indicações ao Prêmio Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.................................................................................................
2.2.1.6 – Término de prazo
Término do prazo, ontem, sem apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei da Câmara nº
24/2013..............................................................................................................................................................................................................
2.2.1.7 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 1.204/2014, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 3.207/2014, proferido nos autos do processo
TC 005.930/2014-6, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam ,com informações em resposta ao
Requerimento nº 19/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira..............................................................................
Nº 1.202/2014, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 3.195/2014, proferido nos autos do processo
TC 005.708/2013-3, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam ,com informações em resposta ao
Requerimento nº 1.058/2011, de autoria do Senador Ataídes Oliveira. ....................................................................................
2.2.1.8 – Comunicações
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, de que foi dado conhecimento aos membros desse Órgão técnico do inteiro teor das Mensagens SF nºs 25/2012, 85, 86 e 88/2013, com
posterior envio ao Arquivo (Ofícios nºs 117, 118, 119 e 120/2014)........................................................................................
Da Comissão de Assuntos Econômicos, de designação de membro para compor a Subcomissão Permanente
das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual (Ofício nº 197/2014).....................................................
Das Lideranças do PV e do PPS na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 658/2014 (Ofício nº 209/2014). Será feita a substituição
solicitada............................................................................................................................................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de indicação de membro para integrar
a Comissão Interna destinada a estudar o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 166/2010, que
reforma o Código de Processo Civil (Ofício nº 218/2014).............................................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força do Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 656/2014 (Ofício nº 76/2014).
Designação do Senador Eduardo Amorim, como suplente, para compor a referida Comissão. .............................................
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Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força do Senado Federal, de substituição de membro para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 656/2014 (Ofício nº 75/2014).
Será feita a substituição solicitada.............................................................................................................................................................
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA);
ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.(Ofício nº 297/2014). Será feita a substituição solicitada.......................................
Do Senador Luiz Henrique, relatando viagem realizada para participar de encontros e reuniões visando estreitar as relações entre Brasil e Taiwan, no período de 21 de maio a 2 de junho do corrente (Ofício nº 74/2014).
Do Senador Sérgio Petecão, encaminhando relatório de participação na Audiência Parlamentar Anual da
União Interparlamentar da Organização das Nações Unidas em Nova York, realizada no período de 13 a 24 de
novembro último (Ofício nº 108/2014)................................................................................................................................................
2.2.1.9 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 47/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Collor, que acrescenta inciso ao §1º do art.
62 da Constituição Federal, vedando a edição de medida provisória para o caso que especifica...........................................
Nº 48/2014, tendo como primeiro signatário a Senadora Ângela Portela, que altera a redação do art. 46 da
Constituição Federal para determinar a eleição em separado de um suplente para cada Senador eleito............................
2.2.1.10 – Projeto de Resolução
Nº 58/2014, de autoria do Senador Ruben Figueiró, que institui o Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de
Poesia..................................................................................................................................................................................................................
2.2.1.11 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 955/2014, de autoria do Senador Sérgio Petecão. Deferido..........................................................
2.2.2 – Oradores
SENADOR PAULO PAIM – Registro do 30º aniversário da Declaração de Cartagena sobre os refugiados; e outros assuntos....................................................................................................................................................................................................
SENADOR PEDRO SIMON – Repúdio ao decreto presidencial que condiciona a liberação de emendas parlamentares à aprovação do Projeto de Lei nº 36/2014 – CN..............................................................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Posicionamento em relação ao projeto de lei que altera a meta do superávit primário. .................................................................................................................................................................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Defesa da aprovação do Projeto de Lei nº 36/2014 – CN, que
propõe readequações à Lei de Diretrizes Orçamentárias................................................................................................................
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Defesa do Projeto de Lei nº 36/2014 – CN, o qual promove alteração na Lei
de Diretrizes Orçamentárias com vistas à flexibilização no cálculo do superávit primário.................................................
SENADOR JORGE VIANA – Defesa da política econômica implementada pelo Governo Federal e da aprovação de projeto de lei que altera a meta do superávit primário; e outro assunto....................................................................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Registro de relatório apresentado por S. Exª no âmbito da CCT sobre o Programa
Nacional de Banda Larga no Brasil...........................................................................................................................................................
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder – Registro da posição do PSB do Senado Federal acerca do projeto
de lei que altera a meta do superávit primário...................................................................................................................................
SENADOR LINDBERGH FARIAS – Defesa de projeto de lei que flexibiliza a meta do superávit primário.............
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Satisfação com o aumento da expectativa de vida da população brasileira,
conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ...................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Preocupação com a falta de regulamentação da Lei Anticorrupção e defesa
de projeto de lei que impede o contingenciamento de recursos orçamentários da Controladoria-Geral da União.
SENADOR WALTER PINHEIRO – Cumprimentos ao Governador Rui Costa, eleito pelo Estado da Bahia, por
apresentar proposta de reforma administrativa; e outro assunto................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Comunicações da Presidência
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 652/2014 (Ofício nº 78/2014). Designação do Senador
Eduardo Amorim, como suplente, para compor a referida Comissão..............................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 653/2014 (Ofício nº 79/2014). Designação do Senador
Eduardo Amorim, como suplente, para compor a referida Comissão..............................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 658/2014 (Ofício nº 77/2014). Designação do Senador
Eduardo Amorim, como suplente, para compor a referida Comissão..............................................................................................
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2.3.2 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 908/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 85/2014 (nº
359/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Almirante-de-Esquadra Carlos Augusto de Sousa para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar..........................................................
2.3.3 – Pronunciamento
Senador Vital do Rêgo.......................................................................................................................................................................
2.3.4 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.5 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (continuação)
Parecer nº 908/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 85/2014 (nº
359/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do Almirante-de-Esquadra Carlos
Augusto de Sousa para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente do falecimento
do Almirante-de-Esquadra Marcos Martins Torres. Aprovado (votação nominal)................................................................
2.3.6 – Item extrapauta (Em regime de urgência. Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Decreto Legislativo nº 183/2014, de iniciativa de Líderes e outros Senadores, que escolhe o Sr.
Vital do Rêgo Filho para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da
Constituição Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992. Aprovado, após Parecer nº 947/2014-CAE, tendo
usado da palavra os Senadores Acir Gurgacz e Vital do Rêgo.......................................................................................................
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 183/2014 (Parecer nº 948/2014). Aprovada. À Câmara
dos Deputados................................................................................................................................................................................................
2.3.7 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Aécio Neves..........................................................................................................................................
2.4.2 – Oradores
SENADOR VITAL DO RÊGO – Alegria pela aprovação de S. Exª para o Tribunal de Contas da União.....................
2.4.3 – Comunicações da Presidência
Cancelamento das sessões do Senado Federal previstas para 4 e 5 do corrente.......................................................
Convocação de sessão extraordinária para 10 do corrente, às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada à análise do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 166/2010, que reforma o Código de
Processo Civil...................................................................................................................................................................................................
2.4.4 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR BLAIRO MAGGI – Satisfação com a queda de 18% no desmatamento da Amazônia Legal no período
de agosto de 2013 a julho de 2014, conforme informado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe. ...
SENADOR VALDIR RAUPP – Registro do recebimento do atestado de adequação ao Programa de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte pela fazenda Don Aro, no Estado de Rondônia. ..........................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Considerações sobre a cassação do mandato do Governador de Roraima,
Chico Rodrigues..............................................................................................................................................................................................
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Registro, por ocasião do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, de projetos de lei de autoria de S. Exª, que visam facilitar o acesso dessas pessoas à educação, ao mercado de trabalho
e ao consumo..................................................................................................................................................................................................
2.5 – ENCERRAMENTO.......................................................................................................................................................................
3 – RETIFICAÇÕES
Ata da 128ª Sessão, Deliberativa Ordinária, em 2 de setembro de 2014, publicada no Diário do Senado Federal nº 135, do dia subsequente.............................................................................................................................................................
Ata da 157ª Sessão, Deliberativa Ordinária, em 4 de novembro de 2014, publicada no Diário do Senado Federal nº 179, do dia subsequente.............................................................................................................................................................
Ata da 177ª Sessão, Não Deliberativa, em 28 de novembro de 2014, publicada no Diário do Senado Federal
nº 196, do dia subsequente........................................................................................................................................................................
4 – EMENDAS
Nºs 1 a 68, apresentadas à Medida Provisória nº 660/2014................................................................................................
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL EM 2.12.2014......................................
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84
Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela União para
o Fundo de Participação dos Municípios.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 159...................................................................................................................................................................................
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:
....................................................................................................................................................................................................
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;
....................................................................................................................................................................................................
” (NR)
Art. 2º Para os fins do disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal, a
União entregará ao Fundo de Participação dos Municípios o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados no primeiro exercício em que esta Emenda Constitucional gerar efeitos financeiros, acrescentando-se 0,5% (cinco décimos por cento) a cada exercício, até que se alcance o percentual de 1% (um por cento).
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir de 1º de janeiro do exercício subsequente.
Brasília, em 2 de dezembro de 2014
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N° 45, DE 2014
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o disposto no art. 6° da Resolução n°
01/2011- CN, que “dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e competências”, e para os efeitos do que determina o art. 10 da referida Resolução,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o Senador WILDER MORAIS, na condição de membro titular da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, em vaga destinada ao Democratas, de acordo com o Oficio n° 023/14- GLDEM, do
Líder do Democratas no Senado Federal.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 2014. -Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso
Nacional

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N° 46, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1° do art. 10 da Resolução
n° 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001, a Medida Provisória n° 656, de 7 de outubro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União do dia 8 do mesmo mês e ano, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre
a receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art.
46 da Lei n° 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior ou a destruição de
mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, em 2 de dezembro de 2014. -Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.
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Ata da 179ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 2 de dezembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Antonio Carlos Valadares.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 18 horas e 34 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Quero cumprimentar todos os colegas no plenário e todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
PARECER
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ABERTURA DE PRAZO
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 949, de 2014, da CAE, sobre o Projeto de Resolução nº 15, de 2014.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, assinadas por no mínimo um
terço dos membros desta Casa, nos termos dos arts. 235, II, “d” e 394, parágrafo único, III, do Regimento Interno.

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 196, DE 2014
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Susta o Decreto nº 8.367, de 28 de novembro de 2014, que Amplia os limites constantes do Anexo I,
altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro
de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma
mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica sustado o Decreto nº 8.367, de 28 de novembro de 2014, que Amplia os limites constantes
do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de
desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014, e dá outras providências.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade sustar a aplicação do Decreto Presidencial
nº 8.367, de 28 de novembro de 2014, que amplia os limites do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8º e os
Anexos I, VII, VIII e X do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do poder Executivo para o exercício
de 2014, e dá outras providências.
Na prática, o decreto visa ampliar em mais de 10 bilhões de reais (R$ 10.032.697.201,00) os limites de
movimentação e empenho de recursos orçamentários de diversas unidades gestoras do Executivo Federal, o
que significaria dar maior liberdade de manejo de dinheiro público.
Esta liberação de restrições deveria ter sua juridicidade melhor analisada, afinal, dentro deste imenso pacote
de 10 bilhões de dinheiro livre podem ocorrer equívocos de uso incorreto e indevido destes recursos, tal como o
desvio de finalidade de verba vinculada. E a forma deste procedimento de análise mais correta e acurada, a meu
ver, deveria ter sido a submissão de tal proposta ao exame do Congresso Nacional, na forma de um projeto de lei.
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Contudo, não são somente estas tecnicalidades que motivam este meu projeto de decreto legislativo. O
que me espanta, me causa sentimento de aversão a esta norma, não é o casuísmo oportunista cristalizado numa
manobra de manuseio de dinheiro público para atender a demandas de parlamentares, com a liberação das
emendas individuais de Deputados e Senadores. Não é também a irresponsabilidade fiscal de se liberar a movimentação de 10 bilhões num momento em que se debate a crise econômica das contas públicas que, inclusive,
motivou o governo a apresentar projeto flexibilizando a meta de superávit primário, na clara iminência de déficit.
O que indigna, e é a principal motivação de eu apresentar um projeto para sustar este decreto presidencial, está na torpe clareza de seu artigo 4º, assim escrito:
Art. 4o A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se referem os arts. 1o e 2o deste
Decreto ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN no 36, de 2014 – CN,
em tramitação no Congresso Nacional.
Parágrafo único. Não aprovado o PLN de que trata o caput, o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e o Ministério da Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e encaminharão nova proposta de decreto.
Ou seja, este decreto presidencial condiciona a liberação de emendas à aprovação da flexibilização da
meta de superávit. Esta aberração está na capa de vários jornais deste 2 de dezembro de 2014.
O Estado de São Paulo estampa que “Governo condiciona liberação de recursos à nova lei fiscal”.
Já O Globo diz que o “Governo pressiona Congresso com verba”.
E a Folha de São Paulo arremata: “Em troca de manobra fiscal, governo oferece verbas ao Congresso: decreto firmado por Dilma promete liberar R$ 444 milhões para investir em redutos eleitorais”.
Com a mudança do decreto, as emendas individuais, um dos principais capitais eleitorais dos políticos,
somarão R$ 6,9 bilhões. Em fevereiro, elas tinham sido restritas a R$ 6,4 bilhões.
Esta medida oficializa uma prática que sempre foi criticada em nosso país: a troca de votos por dinheiro
para as bases dos congressistas. Essa é uma escolha da Presidente da República e do seu partido, estabelecendo
a governabilidade e o apoio dos parlamentares em termos de um verdadeiro negócio, pura e simplesmente.
Não podemos esquecer que o decreto VINCULA a liberação das emendas à aprovação de um projeto que
livra a Presidente de cumprir a meta de superávit fiscal estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013.
Já que não cumpriu a economia que estava determinada em lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, a Presidente adota uma estratégia singular: muda a lei. É a autoanistia, que livra a chefe do executivo de ser
enquadrada em crime de responsabilidade por descumprir clamorosamente dispositivo da lei orçamentária.
Observamos que, já tendo gasto além do permitido, o governo opta por aumentar e diversificar ainda
mais suas despesas, expandindo o montante que pode ser distribuído para emendas parlamentares. Com isso,
o Congresso praticamente se torna cúmplice dos excessos de gastos do governo, contribuindo ainda mais para
o frágil quadro das contas públicas nacionais.
Diante desse verdadeiro crime contra a autonomia e independência do Poder Legislativo, que não pode
se subjugar à “caneta” do Poder Executivo, solicitamos, com base no art. 49, V, da Constituição da República, o
apoio dos nobres pares no sentido de sustar o referido decreto.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2014. – Senador Pedro Simon.
DECRETO Nº 8.367, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014
Amplia os limites constantes do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII,
VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2014, e dá outras providências.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, e nos arts. 50, § 1o, 51, § 12, e 52, § 5o, da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1o Os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto no 8.197, de 20 de
fevereiro de 2014, ficam ampliados no montante de R$ 10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões,
seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 2o O montante de que trata o inciso I do art. 8o do Decreto no 8.197, de 2014, fica acrescido de R$
10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 3o Os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 2014, passam a vigorar, respectivamente, na forma
dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
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Art. 4o A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se referem os arts. 1o e 2o deste Decreto
ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN no 36, de 2014 – CN, em tramitação
no Congresso Nacional.
Parágrafo único. Não aprovado o PLN de que trata o caput, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e o Ministério da Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e encaminharão nova proposta de decreto.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2014; 193o da Independência e 126o da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega – Miriam Belchior.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 8.367, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014
Amplia os limites constantes do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII,
VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2014, e dá outras providências.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, e nos arts. 50, § 1o, 51, § 12, e 52, § 5o, da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1o Os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto no 8.197, de 20 de
fevereiro de 2014, ficam ampliados no montante de R$ 10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões,
seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 2o O montante de que trata o inciso I do art. 8o do Decreto no 8.197, de 2014, fica acrescido de R$
10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 3o Os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 2014, passam a vigorar, respectivamente, na forma
dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Art. 4o A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se referem os arts. 1o e 2o deste Decreto
ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN no 36, de 2014 – CN, em tramitação
no Congresso Nacional.
Parágrafo único. Não aprovado o PLN de que trata o caput, o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e o Ministério da Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e encaminharão nova proposta de decreto.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2014; 193o da Independência e 126o da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega – Miriam Belchior.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 197, DE 2014
Susta os efeitos do Decreto nº 2.735, de 24 de agosto de 1998, expedido pelo Exmo. Sr. Presidente da República, que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Ficam sustados os efeitos do Decreto nº 2.735, de 24 de agosto de 1998, expedido pelo Exmo.
Sr. Presidente da República, que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras, previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Exmo. Sr. Presidente da República editou em 24 de agosto de 1998, com base no art. 67 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, o Decreto nº 2.735. A referida lei, editada antes da Emenda Constitucional 19/98, conhecida como “Lei do Petróleo”, dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopó-
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lio do petróleo, instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. Ela determinou em seu art. 67, que os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de bens e serviços, seriam
precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em Decreto do Presidente da República.
Entende-se como procedimento o modo como se executam os atos da administração visando o fim
desejado. Contudo, o Exmo. Sr. Presidente ao editar o Decreto nº 2.735/98, fez mais do isto, pois inovou no ordenamento jurídico, confrontando com a Lei nº 8.666/93, extrapolando os limites de seu poder regulamentar.
De fato, o Decreto nº 2.735/98, ofendendo aos princípios da legalidade e o da impessoalidade, conflita
com a Lei nº 8.666/93, destacando-se os seguintes pontos:
a) a criação de novas hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas nos subitens 2.1 e 2.3 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98;
b) a desvinculação do valor no que se refere às modalidades de licitação previstas nos subitens 3.1.1
a 3.1.5 e 3.3 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98;
c) a supressão da obrigatoriedade de extensão do convite aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte quatro) horas da
apresentação das propostas, conforme previsão do subitem 3.1.3 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98, desobedecendo ao princípio da impessoalidade;
d) a definição de representante comercial exclusivo como sendo aquele que seja o único inscrito
no registro cadastral de licitantes da empresa, apesar da existência fática de outros fornecedores no
Mercado, conforme disposto no subitem 2.3.2 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto
n.º 2.745/98, em desacordo com o princípio da impessoalidade;
e) a instituição do tipo de licitação “de melhor preço”, em vez “de menor preço”, de acordo com o subitem 3.2 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98;
f) a redefinição das formas de dar publicidade aos certames licitatórios, consoante estabelecido nos
subitens 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.2 e 5.6 do Regulamento Licitatório aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98,
em afronta ao princípio da publicidade;
g) a restrição da publicidade do convite à empresa e aos seus convidados, sem a exigência de afixação da carta-convite em local apropriado, de acordo com a art. 22, § 3º, da Lei n.º 8.666/93;
h) possibilidade de negociação com o licitante vencedor em busca do melhor preço e da proposta
mais vantajosa para a Petrobras.
O poder regulamentar com o qual contam os Chefes dos Poderes Executivos, como é sabido, é restrito
ao estabelecimento de normas procedimentais para o cumprimento das leis, lhes sendo vedado inovar normativamente, alterando institutos legais.
Ao afastar as hipóteses de incidência da Lei 8.666/93, criando novas situações de dispensa e inexigibilidade de licitação e admitindo a afetação dos princípios constitucionais da publicidade e da impessoalidade no
procedimento licitatório simplificado a ser observado pela Petrobras, o Sr. Presidente da República extrapolou
os limites de seu poder regulamentar.
A delegação legislativa só é possível em nosso ordenamento constitucional pela via da produção das Leis
Delegadas e na forma do artigo 68 e seus parágrafos. Ainda assim, os atos do Poder Executivo que exorbitem
da delegação legislativa, serão objeto da atuação saneadora do Congresso Nacional.
Cumpre destacar que quando esta casa fixou competência para o poder executivo atuar no caso, foi visando possibilitar um procedimento licitatório que, em caráter excepcional, preservando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, atendesse à dinâmica negocial necessária à eficiência da Petrobras.
Ocorre que, na prática, a utilização desse regime simplificado de contratação de maneira indiscriminada
pela estatal contribuiu para uma série de irregularidades e abusos. O Tribunal de Contas da União afirmou que
cerca de 70% dos contratos de bens da Petrobras nos últimos quatro anos, em um total entre R$ 60 bilhões a
R$ 70 bilhões, foram feitos sem licitação. Para o TCU, o Decreto nº 2.745/98 mitiga princípios licitatórios e dificulta o controle externo.
Ademais, o referido Decreto tem sido objeto de censura por parte do Tribunal de Contas da União, que
o entende inconstitucional por não ter sido recepcionado pela Emenda Constitucional 19/98. Essa emenda,
que modificou o artigo 173 da Constituição Federal – incidente sobre as empresas públicas, de sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias – passou a exigir que a lei disponha sobre o procedimento licitatório e
de contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública
destas pessoas jurídicas de direito público interno. Não obstante, Supremo Tribunal Federal (STF) tem conferido
decisões liminares à petroleira a fim de manter o modelo simplificado, e há mais de 10 anos tramita perante o
tribunal processo que determinará se a estatal pode ou não celebrar contratos à margem da Lei de Licitações.
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Estamos em um momento histórico grave, em que é preciso fazer escolhas. Não podemos nos dar ao
luxo de continuar bancando um procedimento como esse, que resultou em inequívocos efeitos colaterais perversos. Não restam dúvidas, contudo, que as empresas estatais e de economia mista merecem um tratamento
normativo diferenciado para regulação de suas relações com os seus fornecedores de obras e serviços em razão
da agilidade exigida pelas atividades econômicas que desenvolvem. Esta necessidade, aliás, já é contemplada
pela previsão trazida no artigo 173 da Constituição Federal, que exige deste Poder Legislativa a produção de
Lei Especial voltada para a especialidade destas pessoas da Administração Pública Indireta.
É o que urge.
Frisamos que a Petrobras é a única das empresas tidas como estatal que possui um regime próprio de
contratação para obras e serviços. A submissão da Petrobras ao regime da Lei 8.666/93, até que se produza
instrumento normativo mais adequado às suas especificidades, não prejudica, por outro lado, sua atuação no
mercado internacional do petróleo já que as normas relativas à licitação de obras e serviços não incidem na
realização de suas parcerias para exploração de sua atividade econômica eis que reguladas no corpo da Lei nº
9.478/97.
Por todas essas razões, peço o apoio dos nobres pares para aprovação deste Decreto Legislativo, de
sorte a sustar os efeitos do Decreto nº 2.735, de 24 de agosto de 1998, expedido pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras, previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, assim reestabelecendo a competência
legislativa usurpada do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 2.745, DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. –
PETROBRÁS previsto no art . 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
O Presidente da República , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A.
– PETROBRÁS, na forma do Anexo deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Raimundo Brito.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.8.1998

ANEXO
REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATóRIO SIMPLIFICADO
DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
1.1 Este Regulamento, editado nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e do art. 173, § 1º, da
Constituição, com a redação dada pela Emenda nº 19, de 4 de junho de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRÁS, para contratação de obras, serviços, compras e alienações.
1.2 A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou
fornecimento pretendido pela PETROBRÁS e será processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
1.3 Nenhuma obra ou serviço será licitado sem a aprovação do projeto básico respectivo, com a definição das características, referências e demais elementos necessários ao perfeito entendimento, pelos interes-
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sados, dos trabalhos a realizar, nem contratado, sem a provisão dos recursos financeiros suficientes para sua
execução e conclusão integral.
1.3.1 Quando for o caso, deverão ser adotadas, antes da licitação, as providências para a indispensável
liberação, utilização, ocupação, aquisição ou desapropriação dos bens, necessários à execução da obra ou serviço a contratar.
1.4 Nenhuma compra será feita sem a adequada especificação do seu objeto e indicação dos recursos
financeiros necessários ao pagamento.
1.4.1 As compras realizadas pela PETROBRÁS deverão ter como balizadores:
a) o princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas;
b) condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; e
c) definição das unidades e quantidades em função do consumo e utilização prováveis.
1.5 Estarão impedidos de participar de licitações na PETROBRÁS firma ou consórcio de firmas entre cujos
dirigentes, sócios detentores de mais de dez por cento do Capital Social, responsáveis técnicos, bem assim das
respectivas subcontratadas, haja alguém que seja Diretor ou empregado da PETROBRÁS.
1.6 Ressalvada a hipótese de contratação global ( turn – key ), não poderá concorrer à licitação para
execução de obra ou serviço de engenharia pessoa física ou empresa que haja participado da elaboração do
projeto básico ou executivo.
1.6.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item anterior, na licitação de obra ou serviço ou na sua execução, como consultor técnico, exclusivamente a serviço da PETROBRÁS.
1.7 O ato de convocação da licitação conterá, sempre, disposição assegurando à PETROBRÁS o direito
de, antes da assinatura do contrato correspondente, revogar a licitação, ou, ainda, recusar a adjudicação a firma que, em contratação anterior, tenha revelado incapacidade técnica, administrativa ou financeira, a critério
exclusivo da PETROBRÁS, sem que disso decorra, para os participantes, direito a reclamação ou indenização
de qualquer espécie.
1.8 No processamento das licitações é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocatórios,
cláusulas ou condições que:
a) restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes.
1.8.1 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os interessados os atos de seu procedimento.
1.9 Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega
final do objeto, com a solidez e segurança especificadas.
1.10 Sempre que reconhecida na prática comercial, e sua não utilização importar perda de competitividade empresarial, a PETROBRÁS poderá valer-se de mecanismos seguros de trasmissão de dados à distância,
para fechamento de contratos vinculados às suas atividades finalísticas, devendo manter registros dos entendimentos e tratativas realizados e arquivar as propostas recebidas, para fins de sua análise pelos órgãos internos e externos de controle.
1.11 Com o objetivo de compor suas propostas para participar de licitações que precedam as concessões de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a PETROBRÁS poderá assinar pré-contratos, mediante
expedição de cartas-convite, assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens ou serviços.
1.11.1 Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva de pleno direito, sem penalidade ou indenização, a
ser exercida pela PETROBRÁS no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos à apreciação posterior dos órgãos de controle externo e de fiscalização.
CAPÍTULO II
Dispensa e Inexigibilidade da Licitação
2.1 A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
b) nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens;
c) quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para
a PETROBRÁS, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
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d) quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contrato for pertinente
ao da concessão;
e) quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente superiores aos
praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais incumbidos do controle oficial
de preços;
f) quando a operação envolver exclusivamente subsidiárias ou controladas da PETROBRÁS, para aquisição de bens ou serviços a preços compatíveis com os praticados no mercado, bem como com pessoas jurídicas
de direito público interno, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações ou ainda aquelas
sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer os
mesmos bens e serviços, hipótese em que todos ficarão sujeitos a licitação; e quando a operação entre as pessoas antes referidas objetivar o fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipuladas
pelo Poder Público;
g) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados por órgão oficial, quando não
for possível estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas;
h) para a aquisição de peças e sobressalentes ao fabricante do equipamento a que se destinam, de forma a manter a garantia técnica vigente do mesmo;
i) na contratação de remanescentes de obra, serviço ou fornecimento, desde que aceitas as mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido e mediante ampla consulta a
empresas do ramo, participantes ou não da licitação anterior;
j) na contratação de instituições brasileiras, sem fins lucrativos, incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino, desenvommento institucional, da integração de portadores de deficiência física,
ou programas baseados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990), desde
que detenham inquestionável reputação ético-profissional;
k) para aquisição de hortifrufigrangeiros e gêneros perecíveis, bem como de bens e serviços a serem prestados aos navios petroleiros e embarcações, quando em estada eventual de curta duração em portos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo ou movimentação operacional, e para equipes sísmicas terrestres.
2.2 A dispensa de licitação dependerá de exposição de motivos do titular da unidade administrativa interessada na contratação da obra, serviço ou compra em que sejam detalhadamente esclarecidos:
a) a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras do pedido;
b) o dispositivo deste Regulamento aplicável à hipótese;
c) as razões da escolha da firma ou pessoa física a ser contratada;
d) a justificativa do preço de contratação e a sua adequação ao mercado e à estimativa de custo da PETROBRÁS.
2.3 É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática ou jurídica de competição, em especial:
a) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca;
b) para a contratação de serviços técnicos a seguir enumerados exemplificadamente, de natureza síngular, com profissionais ou empresas de notória especialização:
– estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos;
– pareceres, perícias e avaliações em geral;
– assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;
– fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
– patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em especial os negócios jurídicos atinentes
a oportunidades de negócio, financiamentos, patrocínio, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por regras de direito privado face as peculiaridades de mercado;
– treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
c) para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
d) para a obtenção de licenciamento de uso de software com o detentor de sua titularidade autoral, sem
distribuidores, representantes comerciais, ou com um destes na hipótese de exclusividade, comprovada esta
por documento hábil;
e) para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações atípicas de mercado em que, comprovadamente, a realização do procedimento licitatório não seja hábil a atender ao princípio da economicidade;
f) no caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e essencialidade da
tecnologia em aquisição;
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g) para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço da PETROBRÁS, cujas características de instalação ou localização condicionem a sua escolha;
h) para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social da PETROBRÁS;
i) para a celebração de “contratos de aliança”, assim considerados aqueles que objetivem a soma de esforços entre empresas, para gerenciamento conjunto de empreendimentos, compreendendo o planejamento, a
administração, os serviços de procura, construção civil, montagem, pré-operação, comissionamento e partida
de unidades, mediante o estabelecimento de preços “meta” e “teto”, para efeito de bônus e penalidades, em
função desses preços, dos prazos e do desempenho verificado;
j) para a comercialização de produtos decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos, gás
natural e seus derivados, de produtos de indústrias químicas, para importação, exportação e troca desses produtos, seu transporte, beneficiamento e armazenamento, bem como para a proteção de privilégios industriais
e para opeações bancárias e creditícias necessárias à manutenção de participação da PETROBRÁS no mercado;
k) nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva ser iminente, por motivo
de alteração de programação, desde que cornprovadamente não haja tempo hábil para a realização do procedimento licitatório, justificados o preço da contratação e as razões técnicas da alteração de programação;
l) na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico aplicáveis às atividades da PETROBRÁS.
2.3.1 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu
trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
2.3.2 Considera-se como produtor, firma ou representante comercial exclusivo, aquele que seja o único a
explorar, legalmente, a atividade no local da contratação, ou no território nacional, ou o único inscrito no registro cadastral de licitantes da PETROBRÁS, conforme envolva a operação custo estimado nos limites de convite,
concorrência ou tomada de preços.
2.4 A Diretoria da PETROBRÁS definirá, em ato específico, as competências para os atos de dispensa de
licitação.
2.5 Os casos de dispensa (item 2.1) e de inexigibilidade (item 2.3) de licitação deverão ser comunicados
pelo responsável da unidade competente à autoridade superior, dentro dos cinco dias seguintes ao ato respectivo, devendo constar da documentação a caracterização da situação justificadora da contratação direta,
conforme o caso, a razão da escolha do fornecedor ou prestador de serviço e a justificativa do preço.
CAPÍTULO III
Modalidades, Tipos e Limites de Licitação
3.1 São modalidades de licitação:
a) A CONCORRÊNCIA
b) A TOMADA DE PREÇOS
c) O CONVITE
d) O CONCURSO
e) O LEILÃO
3.1.1 CONCORRÊNCIA – é a modalidade de licitação em que será admitida a participação de qualquer
interessado que reuna as condições exigidas no edital.
3.1.2 TOMADA DE PREÇOS – é a modalidade de licitação entre pessoas, físicas ou jurídicas previamente
cadastradas e classificadas na PETROBRÁS, no ramo pertinente ao objeto.
3.1.3 CONVITE – é a modalidade de licitação entre pessoas físicas ou jurídicas, do ramo pertinente ao
objeto, em número mínimo de três, inscritas ou não no registro cadastral de licitantes da PETROBRÁS.
3.1.4 CONCURSO – é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para escolha de trabalho
técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmios aos vencedores.
3.1.5 LEILÃO – é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a alienação de bens do
ativo permanente da PETROBRÁS, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação.
3.2 De acordo com a complexibilidade e especialização da obra, serviço ou fornecimento a ser contratado, as licitações poderão ser dos seguintes tipos:
a) DE MELHOR PREÇO – quando não haja fatores especiais de ordem técnica que devam ser ponderados
e o critério de julgamento indicar que a melhor proposta será a que implicar o menor dispêndio para a PETRO-
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BRÁS, ou o maior pagamento, no caso de alienação, observada a ponderação dos fatores indicados no ato de
convocação, conforme subitem 6.10;
b) DE TÉCNICA E PREÇO – que será utilizada sempre que fatores especiais de ordem técnica, tais como
segurança, operatividade e qualidade da obra, serviço ou fornecimento, devam guardar relação com os preços ofertados;
c) DE MELHOR TÉCNICA – que será utilizada para contratação de obras, serviços ou fornecimentos em
que a qualidade técnica seja preponderante sobre o preço.
3.2.1 O tipo da licitação será indicado pela unidade requisitante interessada e constará, sempre, do edital ou carta-convite.
3.2.2 Nos casos de utilização de licitação de Técnica e Preço e de Melhor Técnica, a unidade administrativa interessada indicará os requisitos de técnica a serem atendidos pelos licitantes na realização da obra ou
serviço ou fornecimento do material ou equipamento.
3.3 Para a escolha da modalidade de licitação serão levados em conta, dentre outros, os seguintes fatores:
a) necessidade de atingimento do segmento industrial, comercial ou de negócios correspondente à obra,
serviço ou fornecimento a ser contratado;
b) participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos;
c) satisfação dos prazos ou características especiais da contratação;
d) garantia e segurança dos bens e serviços a serem oferecidos;
velocidade de decisão, eficiência e presteza da operação industrial, comercial ou de negócios pretendida;
f) peculidaridades da atividade e do mercado de petróleo;
g) busca de padrões internacionais de qualidade e produtividade e aumento da eficiência;
h) desempenho, qualidade e confiabilidade exigidos para os materiais e equipamentos;
i) conhecimento do mercado fornecedor de materiais e equipamentos específicos da indústria de petróleo, permanentemente qualificados por mecanismos que verifiquem e certifiquem suas instalações, procedimentos e sistemas de qualidade, quando exigíveis.
3.4 Sempre que razões técnicas determinarem o fracionamento de obra ou serviço em duas ou mais partes, será escolhida a modalidade de licitação que regeria a totalidade da obra ou serviço.
3.5 Obras ou serviços correlatos e vinculados entre si serão agrupados e licitados sob a modalidade correspondente ao conjunto a ser contratado.
3.6 Nos casos em que a licitação deva ser realizada sob a modalidade de convite, o titular da unidade
administrativa responsável poderá, sempre que julgar conveniente, determinar a utilização da concorrência.
CAPÍTULO IV
Registro Cadastral, Pré-Qualificação e Habilitação de Licitantes
4.1 A PETROBRÁS manterá registro cadastral de empresas interessadas na realização de obras, serviços
ou fornecimentos para a Companhia.
4.1.1 Para efeito da organização e manutenção do Cadastro de Licitantes, a PETROBRÁS publicará, periodicamente, aviso de chamamento das empresas interessadas, indicando a documentação a ser apresentada,
que deverá comprovar:
a) habilitação jurídica;
b) capacidade técnica, genérica, específica e operacional;
c) qualificação econômico-financeira;
d) regularidade fiscal.
4.2 As firmas cadastradas serão classificadas por grupos, segundo a sua especialidade.
4.3 Os registros cadastrais serão atualizados periodicamente, pelo menos uma vez por ano.
4.4 Os critérios para a classificação das firmas cadastradas serão fixados por Comissão integrada por técnicos das áreas interessadas, indicados pelos respectivos diretores e designados pelo Presidente da PETROBRÁS
e serão estabelecidos em norma específica, aprovada pela Diretoria.
4.5 Feita a classificação, o resultado será comunicado ao interessado, que poderá pedir reconsideração,
desde que a requeira, no prazo de cinco dias, apresentando novos elementos, atestados ou outras informações
que justifiquem a classificação pretendida.
4.5.1 Decorrido o prazo do subitem anterior, a unidade administrativa encarregada do Cadastro expedirá
o Certificado de Registro e Classificação, que terá validade de doze meses.
4.6 Qualquer pessoa, que conheça fatos que afetem a inscrição e classificação das firmas executoras de
obras e serviços ou fornecedoras de materiais e equipamentos, poderá impugnar, a qualquer tempo, total ou
parcialmente, o registro, desde que apresente à unidade de Cadastro as razões da impugnação.
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4.7 A inscrição no registro cadastral de licitantes da PETROBRÁS poderá ser suspensa quando a firma:
a) faltar ao cumprimento de condições ou normas legais ou contratuais;
b) apresentar, na execução de contrato celebrado com a PETROBRÁS, desempenho considerado insuficiente;
c) tiver títulos protestados ou executados;
d) tiver requerida a sua falência ou concordata, ou, ainda, decretada esta última;
e) deixar de renovar, no prazo que lhe for fixado, documentos com prazo de validade vencido, ou deixar
de justificar, por escrito, a não participação na licitação para a qual tenha sido convidada.
4.8 A inscrição será cancelada:
a) por decretação de falência, dissolução ou liquidação da firma;
b) quando ocorrer declaração de inidoneidade da firma;
c) pela prática de qualquer ato ilícito;
d) a requerimento do interessado;
4.9 A suspensão da inscrição será feita pela unidade encarregada do Cadastro, por iniciativa própria ou
mediante provocação de qualquer unidade da PETROBRÁS. O cancelamento da inscrição será determinado
por qualquer Diretor, ou pela Diretoria da PETROBRÁS no caso da letra “ b “ do subitem anterior, com base em
justificativa da unidade administrativa interessada.
4.9.1 O ato de suspensão, ou de cancelamento, que será comunicado, por escrito, pela unidade encarregada do Cadastro, fixará o prazo de vigência e as condições que deverão ser atendidas pela firma, para restabelecimento da inscrição.
4.9.2 A firma que tiver suspensa a inscrição cadastral não poderá celebrar contratos com a PETROBRÁS,
nem obter adjudicação de obra, serviço ou fornecimento, enquanto durar a suspensão. Entretanto, poderá a PETROBRÁS exigir, para manutenção do contrato em execução, que a firma ofereça caução de garantia satisfatória.
4.10 Para o fim de participar de licitação cujo ato de convocação expressamente o permita, admitirse-á
a inscrição de pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio, sendo, porém, vedado a um consorciado, na
mesma licitação, também concorrer isoladamente ou por intermédio de outro consórcio.
4.10.1 As pessoas físicas ou jurídicas consorciadas instruirão o seu pedido de inscrição com prova de compromisso de constituição do consórcio, mediante instrumento, do qual deverão constar, em cláusulas próprias:
a) a designação do representante legal do consórcio;
b) composição do consórcio;
c) objetivo da consorciação;
d) compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada consorciado responderá,
individual e solidariamente, pelas exigências de ordem fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser contratados com consórcio;
e) declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados sob
o consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, à eventual contratação;
f) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas ou, sob qualquer
forma, modificadas, sem prévia e expressa anuência, escrita, da PETROBRÁS, até a conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados;
g) compromissos e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao objeto de
licitação.
4.10.2 A capacidade técnica e financeira do consórcio, para atender às exigências da licitação, será definida pelo somatório da capacidade de seus componentes.
4.10.3 Nos consórcios integrados por empresas nacionais e estrangeiras serão obedecidas as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes, cabendo, sempre, a brasileiros a representação legal do consórcio.
4.10.4 Não se aplicará a proibição constante da letra “ f “ do subitem 4.10.1 quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só, que as suceda para todos os efeitos legais.
4.10.5 Aplicar-se-ão aos consórcios, no que cabíveis, as disposições deste Regulamento, inclusive no tocante ao cadastramento e habilitação de licitantes.
4.10.6 O Certificado do Registro do Consórcio será expedido com a finalidade exclusiva de permitir a
participação na licitação indicada no pedido de inscrição.
4.10.7 O edital de licitação poderá fixar a quantidade máxima de firmas por consórcios e estabelecerá
prazo para que o compromisso de consorciação seja substituído pelo contrato de constituição definitiva do
consórcio, na forma do disposto no art. 279 da Lei nº 6.404 de 15/12/76, sob pena de cancelamento da eventual adjudicação.
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4.11 A PETROBRÁS poderá promover a pré-qualificação de empresas para verificação prévia da habilitação
jurídica, capacidade técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, com vista à participação
dessas empresas em certames futuros e específicos.
4.11.1 O edital de chamamento indicará, além da(s) obra(s), serviço(s) ou fomecimento(s) a ser(em)
contratado(s), os requisitos para a pré-qualificação e o seu prazo de validade.
4.11.2 Uma vez pré-qualificadas, a convocação das empresas interessadas será feita de forma simplificada, mediante carta-convite.
4.12 O Certificado fornecido aos cadastrados substituirá os documentos exigidos para as licitações processadas dentro do seu prazo de validade, ficando, porém, assegurado à PETROBRÁS o direito de estabelecer
novas exigências, bem como comprovação da capacidade operativa atual da empresa, compatível com o objeto a ser contratado.
CAPÍTULO V
Processamento da Licitação
5.1 As licitações da PETROBRÁS serão processadas por Comissões Permanentes ou Especiais, designadas
pela Diretoria ou, mediante delegação desta, pelo titular da unidade administrativa interessada.
5.1.1 O procedimento da licitação será iniciado com o ato do titular da unidade administrativa interessada, que deverá indicar o objeto a ser licitado, prazo para a execução da obra, serviço ou fornecimento desejado, bem como os recursos orçamentários aprovados ou previstos nos programas plurianuais correspondentes.
5.1.2 Quando for o caso, o pedido de licitação deverá vir acompanhado do ato de designação da Comissão Especial que a processará.
5.2 O pedido de licitação deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos:
I – NO CASO DE OBRA OU SERVIÇO:
a) descrição das características básicas e das especificações dos trabalhos a serem contratados;
b) indicação do prazo máximo previsto para a conclusão dos trabalhos;
c) indicação do custo estimado para a execução, cujo orçamento deverá ser anexado ao pedido;
d) indicação da fonte de recursos para a contratação;
e) requisitos de capital, qualificação técnica e capacitação econômico-financeira a serem satisfeitos pelas
firmas interessadas na participação;
f) local e unidade administrativa onde poderão ser obtidos, pelos interessados, elementos e esclarecimentos complementares sobre a obra ou serviço, bem como o preço de aquisição das especificações técnicas,
plantas e demais elementos da licitação.
II – NO CASO DE COMPRA:
a) descrição das características técnicas do material ou equipamento a ser adquirido;
b) indicação da fonte de recursos para a aquisição;
c) indicação, quando for o caso, dos requisitos de capacitação econômico-financeira, qualificação e tradição técnica a serem satisfeitos pelos fornecedores interessados;
d) indicação ou requisitos de qualidade técnica exigidos para o material ou equipamento a ser fornecido;
e) preço de aquisição das especificações técnicas e demais documentos da licitação, quando for o caso.
5.2.1 Quando exigido como requisito para a participação, o capital social mínimo não será superior a dez
por cento do valor estimado para a contratação.
5.2.2 A Comissão de Licitação poderá solicitar da unidade administrativa requisitante quaisquer elementos
e informações que entender necessários para a elaboração do edital ou carta-convite da licitação. A Comissão
restituirá à unidade requisitante o pedido de licitação que não contiver os elementos indicados no subitem
anterior, bem assim os que não forem complementares com os dados e informações adicionais requisitados.
5.3 As licitações serão convocadas mediante edital assinado e feito publicar pelo titular da unidade administrativa interessada, ou através de carta-convite expedida pela Comissão de Licitação ou por servidor especialmente designado.
5.3.1 Na elaboração do edital deverão ser levados em conta, além das condições e exigências técnicas e
econômico-financeiras requeridas para a participação, os seguintes princípios básicos de licitação:
a) igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados na licitação;
b) publicidade e amplo acesso dos interessados às informações e trâmites do procedimento licitatório;
c) fixação de critérios objetivos para o julgamento da habilitação dos interessados e para avaliação e
classificação das propostas.
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5.4 A concorrência será convocada por Aviso publicado, pelo menos uma vez, no Diário Oficial da União
e em jornal de circulação nacional, com antecedência mínima de trinta dias da data designada para apresentação de propostas.
5.4.1 O aviso de convocação indicará, de forma resumida, o objeto da concorrência, os requisitos para a
participação, a data e o local de apresentação das propostas e o local onde poderão ser adquiridos o edital e
os demais documentos da licitação.
5.4.2 O edital da concorrência deverá conter o número de ordem em série anual, a sigla da unidade administrativa interessada, a finalidade da licitação, a menção de que será regida por esta Norma e, mais, as seguintes indicações:
a) o objeto da licitação, perfeitamente caracterizado e definido, conforme o caso, pelo respectivo projeto,
normas e demais elementos técnicos pertinentes, bastantes para permitir a exata compreensão dos trabalhos
a executar ou do fornecimento a fazer;
b) as condições de participação e a relação dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes
e seus eventuais sub-contratados, os quais serão relativos, exclusivamente, à habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal;
c) o local, dia e horário em que serão recebidas a documentação de habilitação preliminar e as propostas
e o local, dia e hora em que serão abertas as propostas;
d) o critério que será adotado no julgamento das propostas;
e) o local e a unidade administrativa onde os interessados poderão obter informações e esclarecimentos
e cópias dos projetos, plantas, desenhos, instruções, especificações e outros elementos necessários ao perfeito
conhecimento do objeto da licitação;
f) a natureza e o valor da garantia de propostas, quando exigida;
g) o prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação;
h) as condições de reajustamento dos preços, quando previsto;
i) a declaração de que os trabalhos, ou fornecimento deverão ser realizados segundo as condições estabelecidas em contrato, cuja minuta acompanhará o edital;
j) as condições de apresentação das propostas, número de vias e exigências de serem datilografadas e
assinadas pelo proponente, sem emendas ou rasuras, com a indicação do respectivo endereço;
k) as condições para aceitação de empresas associadas em consórcio e para eventual subcontratação;
l) esclarecimento de que a PETROBRÁS poderá, antes da assinatura do contrato, desistir da concorrência,
sem que disso resulte qualquer direito para os licitantes;
m) prazo de validade das propostas;
n) outras informações que a unidade requisitante da licitação julgar necessária.
5.4.3 Nas concorrências haverá, sempre, uma fase inicial de habilitação preliminar, destinada à verificação
da plena qualificação das firmas interessadas. Para a habilitação preliminar os interessados apresentarão os documentos indicados no edital, além do comprovante de garantia de manutenção da proposta, quando exigida.
5.4.4 A habilitação preliminar antecederá a abertura das propostas e a sua apreciação competirá à Comissão de Licitação.
5.4.5 O edital da concorrência poderá dispensar as firmas inscritas no cadastro da PETROBRÁS e de órgãos
da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, da apresentação dos documentos de regularidade
jurídico-fiscal exigidos para a habilitação, desde que exibido o Certificado de registro, respectivo.
5.4.6 Quando prevista no edital, a exigência de capital mínimo integralizado e realizado, ou de patrimônio líquido, não poderá exceder de dez por cento do valor estimado da contratação.
5.4.7 Mediante despacho fundamentado, a Diretoria poderá autorizar a redução do prazo de publicação
do edital, para, no mínimo, vinte dias, quando essa providência for considerada necessária pela urgência da
contratação.
5.5 A tomada de preços será convocada por Aviso publicado no Diário Oficial da União e em jornal de circulação nacional, com a antecedência mínima de quinze dias da data designada para recebimento das propostas.
5.5.1 O edital de tomada de preços conterá, além dos requisitos do subitem anterior, que forem cabíveis,
as seguintes indicações mínimas:
a) a descrição detalhada do objeto da licitação, as especificações e demais elementos indispensáveis ao
perfeito conhecimento, pelos interessados, dos trabalhos que serão executados, ou dos materiais ou equipamentos a serem fornecidos;
b) o local, data e horário em que serão recebidas as propostas e as condições da apresentação destas;
c) a informação de que somente poderão participar da licitação firmas já inscritas no registro cadastral
de licitantes da PETROBRÁS;
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d) especificação da forma e o valor da garantia de proposta, quando exigida, e indicação do local e a
unidade administrativa da PETROBRÁS onde os interessados obterão informações complementares, cópias das
especificações, plantas, desenhos, instruções e demais elementos sobre o objeto da licitação;
e) o critério de julgamento das propostas, com o esclarecimento de que a PETROBRÁS poderá, antes da
assinatura do contrato, revogar a licitação, sem que disso resulte qualquer direito para os licitantes.
5.5.2 Mediante despacho fundamentado, o Diretor da área a que estiver afeta a licitação poderá autorizar
a redução do prazo de publicação do edital, para dez dias, quando essa providência for considerada necessasária pela urgência da contratação.
5.6 O convite será convocado por carta expedida pelo Presidente da Comissão de licitação ou pelo servidor especialmente designado, às firmas indicadas no pedido da licitação, em número mínimo de três, selecionadas pela unidade requisitante dentre as do ramo pertinente ao objeto, inscritos ou não no registro cadastral
de licitantes da PETROBRÁS.
5.6.1 A carta-convite será entregue, aos interessados, contra recibo, com antecedência mínima de três
dias antes da data fixada para a apresentação das propostas. A carta-convite será acompanhada das características e demais elementos técnicos da licitação e deverá conter as indicações mínimas, necessárias à elaboração das propostas.
5.6.2 A cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida
a, pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente.
CAPíTULO VI
Julgamento das Licitações
6.1 As licitações serão processadas e julgadas com a observância do seguinte procedimento:
a) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação, e sua apreciação;
b) devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso
ou após a sua denegação;
c) abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos;
d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
e) classificação das propostas e elaboração do Relatório de Julgamento;
f) aprovação do resultado e adjudicação do objeto ao vencedor.
6.2 A abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas, será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes e pela Comissão de Licitação.
6.3 Todos os documentos de habilitação e propostas serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão
de Licitação.
6.4 O disposto no item 6.1 aplica-se, no que couber, ao leilão e ao convite.
6.5 O concurso será processado com a observância do procedimento previsto no respectivo instrumento convocatório.
6.6 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após
o julgamento.
6.7 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
6.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.9 É assegurado a todos os participantes do procedimento licitatório o direito de recurso, na forma estabelecida no Capítulo IX deste Regulamento.
6.10 O critério de julgamento das propostas constará, obrigatoriamente, do edital ou carta-convite. Na
sua fixação levar-se-ão em conta, dentre outras condições expressamente indicadas no ato de convocação, os
fatores de qualidade e rendimento da obra ou serviço ou do material ou equipamento a ser fornecido, os prazos de execução ou de entrega, os preços e as condições de pagamento.
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6.11 A Comissão fará a análise, avaliação e classificação das propostas rigorosamente de conformidade
com o critério estabelecido no ato de convocação, desclassificando as que não satisfizeram, total ou parcialmente, às exigências prefixadas.
6.12 Não serão levadas em conta vantagens não previstas no edital ou carta-convite, nem ofertas de redução sobre a proposta mais barata.
6.13 No caso de discordância entre os preços unitários e os totais resultantes de cada item da planilha,
prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão
estes últimos.
6.14 Na falta de outro critério expressamente estabelecido no ato de convocação, observado o disposto
no subitem anterior, a licitação será julgada com base no menor preço ofertado, assim considerado aquele que
representar o menor dispêndio para a PETROBRÁS.
6.15 Na avaliação das propostas, para efeito da classificação, a Comissão levará em conta todos os aspectos de que possa resultar vantagem para a PETROBRÁS, observado o disposto no subitem 6.25.
6 16 As propostas serão classificadas por ordem decrescente dos valores afertados, a partir da mais vantajosa.
6.17 Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão designará dia e hora
para que os licitantes empatados apresentam novas ofertas de preços; se nenhum deles puder, ou quiser, formular nova proposta, ou caso se verifique novo empate, a licitação será decidida por sorteio entre os igualados.
6.18 Em igualdade de condições, as propostas de licitantes nacionais terão preferência sobre as dos estrangeiros.
6.19 Nas licitações de MELHOR PREÇO será declarada vencedora a proponente que, havendo atendido às
exigências de prazo de execução ou de entrega e às demais condições gerais estabelecidas no ato de convocação, ofertar o menor valor global para a realização da obra ou serviço, assim considerado aquele que implicar
o menor dispêndio para a PETROBRÁS, ou o maior pagamento, no caso de alienação.
6.20 Nas licitações de TÉCNICA E PREÇO e MELHOR TÉCNICA o julgamento das propostas será feito em
duas etapas.
6.20.1 Na primeira, a Comissão fará a análise das propostas com base nos fatores de avaliação previamente
fixados no edital, tais como: qualidade, rendimento, assistência técnica e treinamento, prazo e cronograma de
execução, técnica e metodologia de execução, tradição técnica da firma, equipamentos da firma, tipo e prazo
da garantia de qualidade oferecida, podendo solicitar dos licitantes as informações e esclarecimentos complementares que considerar necessários, vedada qualquer alteração das condições já oferecidas.
6.20.2 Concluída a avaliação das propostas técnicas, a Comissão convocará os licitantes, por escrito, e,
no dia, hora e local designados, em sessão pública, divulgará o resultado da 1ª etapa do julgamento e proclamará as propostas classificadas tecnicamente. Após a leitura do Relatório Técnico, o Presidente da Comissão
prestará aos licitantes os esclarecimentos e justificativas que forem solicitados. As indagações dos licitantes e
os esclarecimentos prestados pelo Presidente constarão da ata da sessão. Em seguida, o Presidente da Comissão fará a abertura dos envelopes das propostas financeiras, cujos documentos serão lidos e rubricados pelos
membros da Comissão e pelos licitantes. Serão restituídos, fechados, aos respectivos prepostos, os envelopes
de preços dos licitantes cujas propostas técnicas tenham sido desclassificadas.
6.20.3 O Presidente da Comissão não fará a abertura dos envelopes de preços das firmas cujas propostas
técnicas tenham sido objeto de impugnação, salvo se, decidida, de plano, a improcedência desta, o impugnante declarar, para ficar consignado na ata, que aceita a decisão da Comissão e renuncia a recurso ou reclamação
futura sobre o assunto.
6.20.4 Também não serão abertos, permanecendo em poder da Comissão, os envelopes de preços das
firmas cujas propostas técnicas tenham sido desclassificadas e que consignarem em ata o propósito de recorrer
contra tal decisão, bem assim os daquelas contra as quais tenha sido impugnada a classificação, até a decisão
final sobre o recurso ou impugnação.
6.20.5 O resultado da avaliação das propostas técnicas constará de RELATÓRIO TÉCNICO, no qual deverão ser detalhadamente indicados:
a) as propostas consideradas adequadas às exigências de ordem técnica da licitação;
b) as razões justificadoras de eventuais desclassificações.
6.20.6 Na segunda etapa do julgamento, a Comissão avaliará os preços e sua adequação à estimativa
da PETROBRÁS para a contratação, bem assim as condições econômico-financeiras ofertados pelos licitantes
e fará a classificação final segundo a ordem decrescente dos valores globais, ou por item do pedido, quando
se tratar de licitação de compra.
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6.21 Nas licitações de TÉCNICA E PREÇO será proclamada vencedora da licitação a firma que tiver ofertado
o melhor preço global para a realização da obra ou serviço, ou o melhor preço final por item do fornecimento a ser contratado, desde que atendidas todas as exigências econômico-financeiras estabelecidas no edital.
6.22 Nas licitações de MELHOR TÉCNICA será proclamada vencedora a firma que obtiver a melhor classificação técnica, desde que atendidas as condições econômico-financeiras estabelecidas no edital. Entretanto,
o edital conterá, sempre, a ressalva de que a PETROBRÁS poderá recusar a adjudicação, quando o preço da
proposta for considerado incompatível com a estimativa de custo da contratação.
6.23 Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a Comissão, uma vez definido o resultado do julgamento, negociar com a firma vencedora ou, sucessivamente, com as demais licitantes, segundo a
ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a PETROBRÁS. A negociação será feita, sempre, por escrito e as novas condições dela resultantes passarão a integrar a proposta e o contrato subseqüente.
6.24 O resultado das licitações, qualquer que seja o tipo ou modalidade, constará do RELATÓRIO DE JULGAMENTO, circunstanciado, assinado pelos membros da Comissão, no qual serão referidos, resumidamente,
os pareceres técnicos dos órgãos porventura consultados.
6.25 No Relatório de Julgamento a Comissão indicará, detalhadamente, as razões da classificação ou desclassificação das propostas, segundo os fatores considerados no critério pré-estabelecido, justificando, sempre,
quando a proposta de menor preço não for a escolhida.
6.26 Concluído o julgamento, a Comissão comunicará, por escrito, o resultado aos licitantes, franqueando-lhes, e a qualquer interessado que o requeira por escrito, o acesso às informações sobre a tramitação e
resultado da licitação.
6.27 Decorrido o prazo de recurso, ou decidido este, o Relatório de Julgamento será encaminhado pelo
Presidente da Comissão ao titular do órgão interessado, para aprovação e adjudicação.
6.27.1 O titular da unidade competente para a aprovação poderá converter o julgamento em diligência,
para que a Comissão supra omissões ou esclareça aspectos do resultado apresentado.
6.27.2 Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente para a aprovação anulará, total ou
parcialmente, a licitação, quando ficar comprovada irregularidade ou ilegalidade no seu processamento.
6.28 Os editais e cartas-convites conterão, sempre, a ressalva de que a PETROBRÁS poderá, mediante
decisão fundamentada da autoridade competente para a homologação do julgamento, revogar a licitação, a
qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a razões de conveniência administrativa, bem como anular o procedimento, se constatada irregularidade ou ilegalidade, sem que disso resulte,
para os licitantes, direito a reclamação ou indenização.
6.29 As licitações vinculadas a financiamentos contratados pela PETROBRÁS com organismos internacionais serão processadas com observância do disposto nas recomendações contidas nos respectivos Contratos
de Empréstimos, e nas instruções específicas dos órgãos federais competentes, aplicando-se, subsidiariamente,
as disposições deste Regulamento.
6.30 Os editais para essas licitações indicarão os requisitos a serem atendidos pelas firmas estrangeiras
eventualmente interessadas na participação.
CAPÍTULO VII
Contratação
7.1 A execução de obras e serviços e a aquisição ou alienação de materiais, na PETROBRÁS, serão contratados com o concorrente classificado em primeiro lugar na licitação correspondente, ressalvados os casos
de dispensa desta, estabelecidos neste Regulamento.
7.1.1 Os contratos da PETROBRÁS reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, ressalvados os casos especiais, obedecerão a minutas padronizadas, elaboradas com a
orientação do órgão jurídico e aprovadas pela Diretoria.
7.1.2 As minutas dos contratos e dos respectivos aditamentos serão previamente analisadas pelo órgão
jurídico da PETROBRÁS, na forma do disposto nas normas operacionais internas.
7.1.3 Os contratos deverão estabelecer, com clareza e precisão, os direitos, obrigações e responsabilidades das partes e conterão cláusulas específicas sobre:
a) a qualificação das partes;
b) o objeto e seus elementos característicos;
c) a forma de execução do objeto;
d) o preço, as condições de faturamento e de pagamento e, quando for o caso, os critérios de reajustamento;
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e) os prazos de início, de conclusão, de entrega, de garantia e de recebimento do objeto do contrato,
conforme o caso;
f) as responsabilidades das partes;
g) as que fixem as quantidades e o valor da multa;
h) a forma de inspeção ou de fiscalização pela PETROBRÁS;
i) as condições referentes ao recebimento do material, obra ou serviço;
j) as responsabilidades por tributos ou contribuições;
k) os casos de rescisão;
l) o valor do contrato e a origem dos recursos;
m) a forma de solução dos conflitos, o foro do contrato e, quando necessário, a lei aplicável;
n) estipulação assegurando à PETROBRÁS o direito de, mediante retenção de pagamentos, ressarcir-se de
quantias que lhes sejam devidas pela firma contratada, quaisquer que sejam a natureza e origem desses débitos.
7 1.4 A Diretoria Executiva definirá, em ato interno específico, as competências para a assinatura dos
contratos celebrados pela PETROBRÁS.
7.2 Os contratos regidos por este Regulamento poderão ser alterados, mediante acordo entre as partes,
principalmente nos seguintes casos:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a alteração do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observado, quanto aos acréscimos, o limite de vinte e cinco por cento do valor atualizado do contrato;
c) quando conveniente a substituição de garantia de cumprimento das obrigações contratuais;
d) quando necessária a modificação do regime ou modo de realização do contrato, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
e) quando seja comprovadamente necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, respeitado o valor do contrato.
7.3 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, além da aplicação ao contratado das seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRÁS,
por prazo não superior a dois anos;
d) proibição de participar de licitação na PETROBRÁS, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a pena.
7.3.1 Constituem motivo, dentre outros, para rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) a lentidão no seu cumprimento, levando a PETROBRÁS a presumir a não-conclusão da obra, do serviço
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à PETROBRÁS;
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;
g) o desatendimento das determinações regulares do preposto da PETROBRÁS designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;
i) a decretação da falência, o deferimento da concordata, ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da PETROBRÁS, prejudique a execução da obra ou serviço;
l) o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem
insolvência do contratado;
m) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da PETROBRÁS por prazo superior a cento e vinte
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
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n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.
7.3.2 A rescisão acarretará as seguintes conseqüências imediatas:
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento, à PETROBRÁS, dos valores das multas aplicadas
e de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à PETROBRÁS.
7.4 O contrato poderá estabelecer que a decretação da concordata implicará a rescisão de pleno direito,
salvo quando a firma contratada prestar caução suficiente, a critério da PETROBRÁS, para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
CAPÍTULO VIII
Licitação para Alienação de Bens
8 1 Observado o disposto no Estatuto Social, a alienação de bens do ativo permanente, devidamente
justificada, será sempre precedida de avaliação e licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento, quando o credor consentir em receber bens móveis ou imóveis em substituição à prestação que lhe é devida;
b) doação, exclusivamente para bens inservíveis ou na hipótese de calamidade pública;
c) permuta;
d) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
e) venda de títulos, na forma da legislação pertinente.
8.2 A alienação será efetuada mediante leilão público, ou concorrência, quando se tratar de imóveis, segundo as condições definidas pela Diretoria Executiva, indicadas no respectivo edital, previamente publicado.
CAPÍTULO IX
Recursos Processuais
9.1 Qualquer interessado, prejudicado por ato de habilitação, classificação ou julgamento, praticado
pela Comissão de Licitação, ou por representante autorizado da PETROBRÁS, em função deste Regulamento,
poderá recorrer, mediante:
a) Pedido de Reconsideração;
b) Recurso Hierárquico.
9.1.1 O Pedido de Reconsideração será formulado em requerimento escrito e assinado pelo interessado,
dirigido à Comissão de Licitação ou à unidade responsável pelo ato impugnado e deverá conter:
a) a identificação do recorrente e das demais pessoas afetadas pelo ato impugnado;
b) a indicação do processo licitatório ou administrativo em que o ato tenha sido praticado;
c) as razões que fundamentam o pedido de reconsideração, com a indicação do dispositivo deste Regulamento ou, quando for o caso, da legislação subsidiariamente aplicável.
9.1.2 O Pedido de Reconsideração será apresentado no protocolo local da PETROBRÁS, instruído com os
documentos de prova de que dispuser o recorrente. Quando assinado por procurador, deverá vir acompanhado do correspondente instrumento do mandato, salvo quando este já constar do processo respectivo.
9.1.3 Mediante o pagamento do custo correspondente, a parte poderá requerer cópias das peças do
processo da licitação, ou de quaisquer outros documentos indispensáveis à instrução do recurso.
9.1.4 Quando o interessado o requerer, o Pedido de Reconsideração poderá converter-se em Recurso
Hierárquico, na hipótese de indeferimento da Comissão de Licitação ou da unidade administrativa à qual tenha sido dirigido.
9.1.5 O Recurso Hierárquico, formulado com observância do disposto no subitem 9.1.1, será dirigido à
unidade administrativa imediatamente superior àquela responsável pelo ato impugnado.
9.1.6 Quando se referir a ato praticado em processo de licitação, o requerimento do Recurso Hierárquico será apresentado, através do protocolo local da PETROBRÁS, à Comissão de Licitação, que o encaminhará a
unidade administrativa competente, com as informações justificativas do ato praticado, caso decida mantê-lo.
9.1.7 nInterposto o recurso hierárquico, a Comissão de Licitação comunicará aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo comum de cinco dias úteis.
9.1.8 A Comissão de Licitação, ou a unidade administrativa responsável pelo ato impugnado, decidirá
sobre o Pedido de Reconsideração no prazo de três dias úteis, contados do término do prazo para impugnação
e, em igual prazo, comunicará o resultado ao interessado, ou encaminhará o processo ao superior hierárquico,
na hipótese prevista no subitem 9.1.4.
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9.1.9 O Recurso Hierárquico será decidido pela unidade administrativa competente no prazo de cinco
dias úteis, contados da data em que receber, devidamente instruído, o processo respectivo.
9.2 É de cinco dias corridos, contados da data de comunicação do ato impugnado, o prazo para formulação do Pedido de Reconsideração e do Recurso Hierárquico.
9.2.1 Quando se tratar de ato divulgado em sessão pública do procedimento licitatório, o prazo para recorrer contar-se-á da data da realização da sessão.
9.2.2 Nos demais processos vinculados a esta Norma, o prazo para recorrer contar-se-á da data em que
a parte tomar conhecimento do ato.
9.2.3 Quando o recurso se referir ao resultado final da licitação, o prazo de recurso será contado da data
da notificação do resultado, feita pela Comissão de Licitação aos interessados.
9.2.4 Na contagem do prazo de recurso excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este para o primeiro dia útil, quando recair em dia em que não haja expediente na PETROBRÁS.
9.3 Os recursos terão efeito apenas devolutivo. Entretanto, quando se referirem à habilitação de recorrentes, ou ao resultado da avaliação e classificação de propostas, os recursos acarretarão a suspensão do procedimento licitatório, mas apenas em relação à firma, ou a proposta, atingida pelo recurso.
9.3.1 A seu exclusivo critério, a autoridade competente para apreciar o recurso poderá suspender o curso do processo, quando isso se tornar recomendável, em face da relevância dos aspectos questionados pelo
recorrente.
9.3.2 A parte poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto. Responderá, entretanto, perante
a PETROBRÁS, pelos prejuízos que, porventura, decorram da interposição de recurso meramente protelatório.
CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias
10.1 A disciplina estabelecida neste Regulamento poderá ser complementada, quanto aos aspectos
operacionais, por ato interno da Diretoria Executiva da PETROBRÁS, previamente publicado no Diário Oficial
da União, inclusive quanto à fixação das multas a que se refere a alínea “ g “ do subitem 7.1.3.
10.2 Quando da edição da lei a que se refere o § 1º do art. 173 da Constituição, com a redação dada
pela Emenda nº 19, de 4 de junho de 1998, o procedimento licitatório disciplinado neste Regulamento deverá
ser revisto, naquilo que conflitar com a nova lei.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 357, DE 2014
Altera a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para incluir definições de veículos aéreos não tripulados e proibir a sua operação
de forma autônoma ou para o transporte de pessoas, animais ou artigos perigosos.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° A Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15. ....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
§ 1° A utilização de veículos não tripulados e de aeromodelos, a prática de esportes aéreos em qualquer tipo de aeronave, assim como os voos de treinamento ocorrerão em áreas delimitadas pela
autoridade aeronáutica.
“ .............................................................................................................................................................(NR)
“Art. 21. .............................................................................................................................................................
§ I° .....................................................................................................................................................................
§ 2° É proibido o transporte de pessoas, animais ou artigos perigosos em aeromodelo ou em veículo
aéreo não tripulado.” (NR)
“Art. 67......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
§ 4° É proibida a operação de aeronaves civis não tripuladas totalmente autônomas, ou seja, sem
intervenção de piloto remoto.” (NR)
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“Art. 106 .............................................................................................................................................................
§ 1° ....................................................................................................................................................................
§ 2° Considera-se aeromodelo a aeronave com peso inferior a 25 kg, não tripulada e com finalidade
de esporte, lazer ou competição.
§ 3° Considera-se veículo aéreo não tripulado – VANT – a aeronave não tripulada com peso igual ou
superior a 25 kg, ou inferior a 25 kg com finalidade diversa de esporte, lazer ou competição.
§ 4° Considera-se aeronave remotamente pilotada – ARP – o VANT destinado à operação remotamente controlada.
§ 5° Considera-se VANT autônomo, o que opera sem controle de piloto de forma remota durante o
voo.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Os Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT – são um realidade em utilização hoje no mundo todo para
as mais diversas atividades civis e militares, corno monitoramento geográfico, exploração geológica, georreferenciamento, avaliação ambiental, meteorologia, vigilância e filmagens. Algumas diferentes terminologias são
usadas para descrever esses equipamentos, tais como “drones” ou UAV (do inglês “Unmanned Aerial Vehicle”).
As autoridades aeronáuticas já podem atualmente enquadrá-los na definição de aeronave, conforme
dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica. O uso dos VANT é regulado no Brasil pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA e pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que já expediram normas
que regulam situações específicas como restrição de espaço aéreo e certificação de autorização de voo experimental. Entretanto, as normas legais e infralegais não fazem distinção precisa entre as aeronaves com pilotos
a bordo ou remotos, o que gera urna indefinição sobre os limites de fabricação, comercialização e operação
aplicáveis aos VANT.
Urna vez definidos nessa proposição os conceitos de VANT, de Aeronave Remotamente Tripulada, RPA,
e de aeromodelo, propomos a incorporação ao CBA de restrições à sua operação, visando essencialmente a
preservar a segurança das pessoas.
Urna primeira restrição é que em nenhuma hipótese aeronaves não tripuladas serão autorizadas a transportar pessoas, animais ou artigos perigosos. Caso não tenhamos essa proibição, estaríamos sujeitos a riscos
incalculáveis. Essas atividades de transporte somente são aceitas em aeronaves comuns, que além de urna tecnologia de suporte e controle, conta sempre com piloto a bordo para supervisionar e atuar no modo manual
em caso de falhas de sistemas tecnológicos.
A segunda restrição, alinhada com as orientações de organismos internacionais de segurança de voo,
é a proibição de operação de aeronaves civis não tripuladas sem a intervenção de um piloto de forma remota. Com o atual nível da tecnologia na informática e em sistemas de inteligência artificial, já é possível que
aparelhos sejam lançados ao ar e passem a buscar destinos ou alvos de forma autônoma, tomando decisões
pré-programadas, agindo, portanto, independentemente e desconectados de qualquer operador remoto.
Na impossibilidade de se aplicar procedimentos de segurança adequados e, em alguns casos até mesmo de
identificar o responsável pela decolagem da aeronave, tais operações civis devem ser radicalmente proibidas.
Pelos motivos expostos, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas de Congresso Nacional para
a proposição ora apresentada.
Sala das Sessões,

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986.
Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica
.................................................................................................................................................................................

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

43

Art. 15. Por questão de segurança da navegação aérea ou por interesse público, é facultado fixar zonas
em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabelecer rotas de entrada ou saída, suspender total ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de determinada aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos.
§ 1° A prática de esportes aéreos tais como balonismo, volovelismo, asas voadoras e similares assim como
os vôos de treinamento, far-se-ão em áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica
...................................................................................................................................................................................
Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão competente, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofotogramétrico
ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes.
Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de
aeronave, poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público assim o exigir.
.................................................................................................................................................................................
Art. 67. Somente poderão ser usadas aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos
que observem os padrões e requisitos previstos nos Regulamentos de que trata o artigo anterior, ressalvada a
operação de aeronave experimental.
§ 1° Poderá a autoridade aeronáutica, em caráter excepcional, permitir o uso de componentes ainda não
homologados, desde que não seja comprometida a segurança de vôo.
§ 2° Considera-se aeronave experimental a fabricada ou montada por construtor amador, permitindo-se
na sua construção o emprego de materiais referidos no parágrafo anterior.
§ 3° Compete à autoridade aeronáutica regulamentar a construção, operação e emissão de Certificado
de Marca Experimental e Certificado de Autorização de Vôo Experimental para as aeronaves construídas por
amadores
............................................................................................................................................................................
Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular no
espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.
Parágrafo único. A aeronave é bem móvel registrável para o efeito de nacionalidade, matrícula, aeronavegabilidade (artigos 72. 109 e 114), transferência por ato entre vivos (artigos 72. II e 115. IV), constituição de
hipoteca (artigos 72. II e 138), publicidade (artigos 72, III e 117) e cadastramento geral (artigo 72, V).
PROJETO DE LEI DO SENADO N°358, DE 2014
Altera a Lei n° 9.294, de 15 de Julho de 1996, para exigir a veiculação de peças publicitárias
de conteúdo exclusivamente educativo na televisão e no rádio, para conscientizar e prevenir
os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4” da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:
“Art. 4” ......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
§ 3° Uma em cada cinco peças publicitárias de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio ou televisão deverá ter conteúdo exclusivamente educativo, para conscientização e prevenção dos riscos
associados ao consumo de bebidas alcoólicas, com mesmo tempo de duração das demais, sob responsabilidade do anunciante. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação.
Justificação
É preciso que a sociedade esteja atenta aos riscos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, tendo em
vista a extensão dos danos que o álcool causa sobre a saúde individual e coletiva, ainda que seja uma droga
lícita e culturalmente aceita.
A Organização Mundial de Saúde identifica o álcool como o terceiro maior fator de risco do mundo para
doenças e incapacidades. Ele é fator causal de sessenta tipos de doenças e lesões e compõe a causa de outras
duzentas. Ele mata mais que o HIV, a violência e a tuberculose. São cerca mais de dois milhões de mortes, por
ano, no mundo. Ele também está associado a diversas questões sociais, incluindo violência, negligência, abuso
infantil e absentismo no trabalho (“Global Status Report on Alcohol and Health”. Genebra: OMS, 2011, pág. 20).
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A preocupação com o álcool está no cerne das políticas sobre drogas no Brasil e no mundo. Estudos da
ONU e da União Europeia identificam o uso concomitante do álcool com as drogas ilícitas, em certos casos
contribuindo para o aumento do consumo destas, em outros intensificando os agravos à saúde do usuário ou
dependente (“World Drug Report 2013”, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e “Relatório Europeu sobre Drogas: Tendências e Evoluções”, do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 2013).
No Brasil, o Governo Federal lançou, em 2003, a “Política do Ministério da Saúde para a atenção integral a
usuários de álcool e outras drogas”, documento que estabeleceu um diagnóstico dos problemas relacionados
às drogas e fixou as diretrizes para seu enfrentamento, de modo integrado e diversificado em ofertas terapêuticas, preventivas, reabilitadoras, educativas e promotoras da saúde. Em 2009, o Ministério da Saúde institui o
“Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema
Único de Saúde – SUS”, por meio da Portaria n° 1.190, de 4 de junho de 2009. Nele, o Ministério reconhece “o
cenário epidemiológico recente, que mostra a expansão no Brasil do consumo de algumas substâncias, especialmente álcool, cocaína (pasta-base, crack, merla) e inalantes, que se associa ao contexto de vulnerabilidade
de crianças, adolescentes e jovens”.
O Ministério da Justiça realizou, para o Carnaval de 2014, uma campanha de alerta para os riscos do consumo de álcool entre jovens, após um estudo mostrar que, em 2010, 60,5% dos jovens estudantes do 6º ano
do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio, de escolas públicas e particulares, já consumiram álcool.
Embora o País tenha avançado muito nas restrições ao uso e à propaganda do cigarro, o mesmo não se
verificou com relação à bebida alcoólica. Para o cigarro, medidas como advertência de riscos em rótulos, limitações no patrocínio de eventos, proibição de propaganda, proibição do consumo em determinados lugares
e outras vêm contribuindo, inclusive, para a redução de seu consumo.
Quando o tema é a propaganda de bebidas alcoólicas, o Brasil ainda está muito aquém de uma política efetiva de prevenção aos riscos do consumo abusivo do álcool. As restrições legais não possuem a mesma
amplitude das restrições aplicáveis aos produtos fumígeros. Não se aplicam, por exemplo, as proibições de patrocínio de atividade cultural ou esportiva, de propaganda por meio eletrônico ou a propaganda indireta contratada, também denominada merchandising. As restrições legais significam, apenas, proibir a propaganda no
rádio e na televisão das seis às vinte e uma horas e vedar a associação da bebida ao esporte, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou a ideias de maior êxito ou sexualidade das pessoas, além de exigir no rótulo a advertência: “Evite o Consumo Excessivo de Álcool”. E isso somente
para as bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac.
De acordo com uma pesquisa de especialistas da Universidade Federal de São Paulo (Uni fesp), com 133
estudantes de idade entre 14 e 17 anos, 82,7% relataram já ter experimentado bebidas alcoólicas, dentre os
quais 44,4% referiram consumo com alguma frequência: pelo menos uma vez ao mês ou aos finais de semana.
O objetivo da pesquisa foi de analisar a apreciação de propagandas de cerveja por adolescentes e qual a relação com a exposição prévia às mesmas e o consumo de álcool. Dos adolescentes entrevistados, 79% assistiram
previamente pelo menos uma das 32 propagandas exibidas durante a pesquisa. Segundo os pesquisadores,
a exposição à publicidade e a atratividade da publicidade de bebidas alcoólicas estão relacionados com uma
maior expectativa de consumo futuro e com um consumo maior e mais precoce, principalmente entre adolescentes e adultos jovens (VENDRAME, Alan; PINSKY, Ilana; FARIA, Roberta and SILVA, Rebeca. Apreciação de
propagandas de cerveja por adolescentes: relações com a exposição prévia às mesmas e o consumo de álcool.
Cad. Saúde Pública online]. 2009, vol.25, n.2, pp. 359-365).
O presente projeto propõe, nesse contexto, que em cada cinco peças publicitárias de bebidas alcoólicas
veiculadas nas emissoras de rádio ou televisão, o anunciante promova a veiculação de unia peça com conteúdo exclusivamente educativo, para conscientização e prevenção dos riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas.
Considerando, portanto, o grande alcance social desta proposição, especialmente os impactos positivos
sobre a saúde coletiva que resultarão do fortalecimento das ações preventivas do consumo de álcool, contamos com o apoio dos nobres senhores e senhoras parlamentares para sua aprovação.
Sala das Sessões,

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

45

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996.
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros. bebidas alcoólicas. medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal.
.................................................................................................................................................................................
Art. 4° Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e
televisão entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1° A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto ao esporte olímpico ou de
competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou idéias
de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos seguintes termos: “Evite
o Consumo Excessivo de Álcool”.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Ministério da Saúde
PORTARIA N° 1.190, DE 4 DE JUNHO DE 2009
Institui o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool
e outras Drogas no Sistema Único de Saúde – SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes
gerais, ações e metas.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 359, DE 2014
Altera as Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 9.498,
de 6 de agosto de 1997; nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010; e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010 para extinguir a margem de preferência para produtos nacionais, a política de
conteúdo local no setor de petróleo e gás, e a preferência a tecnologias e empresas nacionais
nas aquisições públicas de bens e serviços nos setores de informática e automação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
revogados os §§ 5º a 15 do mesmo artigo:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;
II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no § 2º.

46

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

§ 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência aos bens
e serviços produzidos no país.
§ 3º ............................................................................................................................................................................................
§ 4º................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Ficam revogados o art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; o inciso X, do art. 2º, da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e o inciso VIII do art. 2º, a alínea e do inciso III do art. 10, o inciso VIII do art.
15, todos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado dois graves problemas: sucessivos escândalos de corrupção na
gestão pública e crescente desequilíbrio fiscal. Esta proposição tem por objetivo corrigir aspectos da legislação
que têm facilitado, e por quê não dizer estimulado, o agravamento dessas duas chagas.
Refiro-me a diversos dispositivos legais que instituem preferências a grupos específicos de empresas nas
aquisições feitas pela administração pública e pelas empresas estatais. Tais preferências foram instituídas sob
o pretexto de gerar empregos no país, estimular o desenvolvimento tecnológico, fomentar setores nascentes
ou carentes de estímulo à sua recuperação. Correspondem, por tanto, à ideia de que cabe ao Estado estimular
o crescimento e diversificação de setores industriais e/ou de serviços de alta tecnologia.
De acordo com essa linha de raciocínio, cabe ao Estado proteger as empresas nacionais da concorrência
estrangeira, criando-se nichos de mercado para as empresas nacionais que, menos eficientes, precisam vender
a preços mais caros para se manterem lucrativas. A esperança é de que, ao longo do tempo, tais empresas ganhem eficiência e escala de produção, tornando-se competitivas e não mais necessitando da ajuda governamental. A proteção seria, portanto, um custo transitório, a ser pago pela nação (em especial, pelo contribuinte)
para que, no longo prazo, o país tenha um parque industrial diversificado e produtivo, avance no desenvolvimento de tecnologias de ponta e possa competir de igual para igual com as principais empresas de serviços
de alta complexidade.
Tal estratégia, contudo, tem se mostrado fracassada, gerando mais custos que benefícios ao país, tanto
no curto quanto no longo prazo.
A proteção às empresas nacionais, em vez de estimular o seu aperfeiçoamento tecnológico, acaba incentivando a acomodação. Quem tem seu mercado protegido não precisa investir em novas tecnologias. Passa a
ser mais interessante investir em lobby para prorrogar a proteção comercial.
A proteção a um setor da indústria nacional acaba por desproteger outros setores dessa mesma indústria.
Por exemplo, quando determinamos que a indústria naval adquira aço mais caro, produzido no país, estamos
protegendo a indústria siderúrgica e desprotegendo a indústria naval. Tal fato acaba levando à demanda por
proteção ou compensação à indústria naval. Contudo, ao obrigarmos as empresas de navegação e de exploração de petróleo a comprar embarcações de estaleiros nacionais, afetamos a competitividade das empresas de
navegação e da Petrobras. Ou seja, não se pode proteger todos os setores ao mesmo tempo.
Ao tentar fazê-lo, o Governo Federal criou, nos últimos anos, uma teia de proteções e privilégios que resultam em inúmeras travas à produtividade das empresas, com a consequente queda da produtividade agregada da economia. Certamente essa é uma das causas do baixo crescimento que vivemos desde 2011.
Não é por outro motivo que, a despeito de tantos instrumentos utilizados pelo Governo Federal para tentar proteger setores da indústria, a participação deste setor no Produto Interno Bruto (PIB) nacional não para
de cair. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), essa participação
caiu de 19,2% para 13,3% do PIB entre 2004 e 2012.
A Petrobras, em especial, tem sido vítima desse tipo de política. A obrigação legal de fazer investimentos com alto teor de conteúdo nacional nos insumos adquiridos tem reduzido a qualidade desses investimentos. Mais do que isso: os produtores nacionais não têm dado conta de fornecer equipamentos no prazo e na
quantidade demandada pela petroleira. Atrasos na entrega de navios, sondas e demais equipamentos viraram
rotina. O sobrepreço é alarmante.
Vejamos o que dizem os economistas Paulo Freitas e Ailton Braga, em recente análise acerca das condições financeiras da Petrobras:
(...) a competitividade da indústria nacional é muito baixa, elevando o custo da política de conteúdo
local. (...) Por exemplo, uma caldeira naval brasileira custa 48% a mais que uma chinesa e uma bomba
sea water lift nacional é 49% mais cara do que a equivalente norte-americana. Ao fazerem cotações
de jaqueta, módulo deck e esteiras e condutores, observou-se que o produtor nacional pedia pre-
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ços 80%, 20% e 200% maior que do concorrente estrangeiro! (...) Se considerarmos que as compras
de fornecedores locais por parte da Petrobras atingirão US$ 18 bilhões a partir de 2016, e que tais
compras custam 50% a mais do que as realizadas no exterior, estamos falando em um custo adicional de US$ 6 bilhões anuais. Ou seja, a Petrobras poderia despender US$ 12 bilhões, em vez dos US$
18 bilhões programados. Essa diferença de US$ 6 bilhões poderia ser utilizada para expandir mais
rapidamente a produção. Poderia também ser distribuída na forma de lucros, o que renderia ao governo e ao BNDES algo em torno de US$ 2,8 bilhões anuais (correspondente à participação de 46%
que detêm no capital social da empresa). Esses recursos, por sua vez, poderiam ser empregados em
programas que tivessem maior retorno social ou financeiro (...)1
Os prejuízos ao país causados pela política de conteúdo nacional aplicada à Petrobras não ficam apenas
no campo da eficiência operacional e da competitividade. Ela também facilita a formação de cartéis, conluios
e transações escusas. Ao restringir o conjunto de possíveis fornecedores da empresa, tal política mina a competição e facilita os acertos corruptos em torno de sobrepreços e pagamentos de propina, visto que quanto
menor o número de empresas envolvidas, mais fácil a combinação de preços.
Ademais, o pagamento de preços superiores aos vigentes no mercado internacional deixa de ser um sinal
de possíveis desvios e corrupção. Os criminosos escudam-se na desculpa de que a política de conteúdo local
gera preços mais altos, encontrando terreno fértil para o sobrepreço e as comissões ilegais.
Não é muito diferente o que se passa com a regra de “margem de preferência” para empresas nacionais
nos certames licitatórios realizados ao amparo da Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 1993). Introduzida pela Lei
nº 12.349, de 2010, essa nova regra consiste em estabelecer que o poder público poderá pagar até 25% a mais
na aquisição de um bem ou serviço caso ele seja produzido no país.
Trata-se, portanto, de fazer o contribuinte arcar com o custo da proteção à empresa nacional, pagando
mais caro por produtos de pior qualidade. Não só o contribuinte, mas também o usuário dos serviços públicos
que, nos hospitais, será atendido com material médico de pior qualidade; nas ruas, será protegido por policiais
usando equipamentos de comunicação e segurança ultrapassados; nos aeroportos terá equipamentos de controle de tráfego já abandonados em países mais avançados.
Valem para o caso da Lei de Licitações os mesmos argumentos contrários à política de conteúdo local:
não se trata apenas de prejuízo em termos financeiros e de eficiência e competitividade. Também ficam abertas as portas para a cartelização, o conluio e a corrupção.
Parece, ademais, um despropósito que em meio a grave crise fiscal, quando se faz urgente o controle
e a racionalização dos gastos públicos, que o Poder Público se disponha a pagar até 25% mais caro em suas
compras. Isso significa que para estimular a empresa nacional que vende bens e serviços ao governo, será preciso contingenciar verbas da educação, da saúde, da segurança pública. Compram-se mesas e cadeiras ruins
e mais caras para as escolas e, por causa desse custo a maior, o mobiliário fica meses sem uso, pois os professores entram em greve, em busca de um aumento salarial que não pôde ser concedido em função do contingenciamento de gastos.
Estamos em um momento histórico grave, em que é preciso fazer escolhas. Não podemos nos dar ao
luxo de bancar uma política cara, sem resultados positivos visíveis ou mensuráveis, e com inequívocos efeitos
colaterais perversos.
Nesse sentido, proponho a revogação, nas Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, de todos os dispositivos que se referem à política de conteúdo local na cadeia de suprimento do setor de petróleo. De forma similar, proponho retirar da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a possibilidade de margem de preferência a empresas nacionais. Na mesma toada, proponho a revogação do art. 3º
da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a preferência a produtores nacionais na aquisição
de equipamentos de informática pelo setor público.
Pelo exposto, peço o apoio dos ilustres Pares a esta iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
1 http://www.brasil-economia-governo.org.br/2013/07/01/a-petrobras-conseguira-explorar-plenamente-o-pre-sal/
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Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
(Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local
de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto
no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I – (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
IV – produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência para
produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
§ 6o A margem de preferência de que trata o § 5o será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010) (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) (Vide Decreto nº 7.709, de 2012) (Vide Decreto nº 7.713, de 2012)
(Vide Decreto nº 7.756, de 2012)
I – geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
III – desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
IV – custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
V – em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no §
5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 8o As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o
montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País seja inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto
nº 7.546, de 2011)
I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
§ 10. A margem de preferência a que se refere o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens
e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul. (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010) (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade inte-
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grante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de
compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
(Vide Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de
tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com
o processo produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010) (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)
§ 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados
a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
§ 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)
LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências.

Art. 3o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem,
a: (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências.
Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a:
I – promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com os princípios enumerados no capítulo anterior e com o disposto na legislação aplicável;
II – assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas
mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando
implicarem criação de subsídios;
III – rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as
fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV – estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de outras
fontes alternativas; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)
V – estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, gás natural e condensado, e assegurar o adequado
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4o da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 1991; (Redação
dada pela Lei nº 12.490, de 2011)
VI – sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o atendimento à demanda nacional de energia
elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo indicar empreendimentos que
devam ter prioridade de licitação e implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse público,
de forma que tais projetos venham assegurar a otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade
do Sistema Elétrico. (Incluído pela lei nº 10.848, de 2004)
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VII – estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em processos produtivos industriais, mediante a regulamentação de condições e critérios específicos, que visem a sua utilização eficiente
e compatível com os mercados interno e externos. (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)
VIII – definir os blocos a serem objeto de concessão ou partilha de produção; (Incluído pela Lei nº 12.351,
de 2010)
IX – definir a estratégia e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis, bem como da sua cadeia de
suprimento; (Redação dada pela Lei nº 12.490, de 2011)
X – induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem observados
em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX.(Incluído
pela Lei nº 12.351, de 2010)
XI – definir diretrizes para comercialização e uso de biodiesel e estabelecer, em caráter autorizativo, quantidade superior ao percentual de adição obrigatória fixado em lei específica. (Incluído pela Lei nº 13.033, de 2014)
§ 1º Para o exercício de suas atribuições, o CNPE contará com o apoio técnico dos órgãos reguladores
do setor energético.
§ 2º O CNPE será regulamentado por decreto do Presidente da República, que determinará sua composição e a forma de seu funcionamento.
LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas;
cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos
da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências.
Art. 2o Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I – partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em
óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do excedente em
óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato;
II – custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos,
exigível unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato;
III – excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da
diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e,
quando exigível, à participação de que trata o art. 43;
IV – área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo
desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com
a evolução do conhecimento geológico;
V – área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder
Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;
VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção;
VII – contratado: a Petrobras ou, quando for o caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor da
licitação para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção;
VIII – conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para
execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade;
IX – individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado da produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União, por meio da unificação do desenvolvimento e da produção
relativos à jazida que se estenda além do bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção;
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X – ponto de medição: local definido no plano de desenvolvimento de cada campo onde é realizada a
medição volumétrica do petróleo ou do gás natural produzido, conforme regulação da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
XI – ponto de partilha: local em que há divisão entre a União e o contratado de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos termos do respectivo contrato de partilha de produção;
XII – bônus de assinatura: valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e
nos termos do respectivo contrato de partilha de produção; e
XIII – royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da Constituição Federal.
Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências:
I – planejar o aproveitamento do petróleo e do gás natural;
II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão objeto de concessão ou de partilha
de produção;
III – propor ao CNPE os seguintes parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção:
a) os critérios para definição do excedente em óleo da União;
b) o percentual mínimo do excedente em óleo da União;
c) a participação mínima da Petrobras no consórcio previsto no art. 20, que não poderá ser inferior a
30% (trinta por cento);
d) os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em óleo
e do volume da produção correspondente aos royalties devidos;
e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e
f) o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à empresa pública de que trata
o § 1o do art. 8o;
IV – estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da licitação prevista no inciso
II do art. 8o, bem como para a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de partilha de produção; e
V – aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de produção elaboradas pela ANP.
§ 1o Ao final de cada semestre, o Ministério de Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades relacionadas aos contratos de partilha de produção.
§ 2o O relatório será publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento do semestre, assegurado amplo
acesso ao público.
Art. 15. O edital de licitação será acompanhado da minuta básica do respectivo contrato e indicará, obrigatoriamente:
I – o bloco objeto do contrato de partilha de produção;
II – o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18;
III – o percentual mínimo do excedente em óleo da União;
IV – a formação do consórcio previsto no art. 20 e a respectiva participação mínima da Petrobras;
V – os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume da produção correspondente aos royalties devidos;
VI – os critérios para definição do excedente em óleo do contratado;
VII – o programa exploratório mínimo e os investimentos estimados correspondentes;
VIII – o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional;
IX – o valor do bônus de assinatura, bem como a parcela a ser destinada à empresa pública de que trata
o § 1o do art. 8o;
X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação conjunta de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos e os critérios de habilitação técnica, jurídica, econômico-financeira e fiscal dos licitantes;
XIII – a garantia a ser apresentada pelo licitante para sua habilitação;
XIV – o prazo, o local e o horário em que serão fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais elementos e informações necessários à elaboração das propostas, bem como o custo de sua aquisição; e
XV – o local, o horário e a forma para apresentação das propostas.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 360, DE 2014
Altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação,
o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão
Intersetorial de Bebidas e dá outras providências, para determinar que conste o valor energético no rótulo de bebida alcoólica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º–A:
“Art. 8º–A. Na rotulagem de bebida alcoólica deverá constar o valor energético do produto.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
Qualquer bebida alcoólica deve ser consumida com moderação, haja vista o seu potencial de uso nocivo e de dependência.
Por outro lado, o uso do álcool é cultural, sendo admitido em quase todas as sociedades do mundo.
A despeito desses fatos, que são amplamente conhecidos, as informações sobre o saber beber com responsabilidade e as consequências do uso inadequado de álcool ainda são insuficientes.
Um dos aspectos menos discutidos, e divulgados, do consumo de bebidas alcoólicas é relativo às informações nutricionais desses produtos, notadamente o seu valor energético.
De fato, as bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, apresentam elevado teor calórico: um grama
de álcool tem sete calorias. Isso é particularmente importante no contexto epidemiológico atual, que apresenta
um aumento expressivo e contínuo das prevalências do sobrepeso e da obesidade.
Ademais, à luz do Código de Defesa do Consumidor, as empresas já detêm essa obrigação, tanto em
face do direito à informação, que deve ser adequada e clara no que tange às características dos produtos (art.
6º, inciso III), quanto em razão da exigência de que na oferta e apresentação de produtos devem constar informações corretas, precisas, claras e ostensivas sobre suas características, qualidades e composição (art. 31).
Consideramos imprescindível, portanto, informar o consumidor sobre o valor energético desses produtos, de forma a possibilitar um consumo mais consciente.
Dessa forma, estaremos contribuindo para a proteção à saúde da população, bem como para a defesa
dos direitos do consumidor.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2014
Altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação,
o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão
Intersetorial de Bebidas e dá outras providências, para determinar que conste o valor energético no rótulo de bebida alcoólica.
LEI Nº 8.918, DE 14 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas, autoriza a criação da Comissão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É estabelecida, em todo o território nacional, a obrigatoriedade do registro, da padronização, da
classificação, da inspeção e da fiscalização da produção e do comércio de bebidas.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 8º É facultado o uso da denominação conhaque, seguida da especificação das ervas aromáticas ou
componentes outros empregados como substância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o destilado ou aguardente vínica.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
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. 6º São direitos básicos do consumidor:
.........................................................................................................................................................................................................................
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam
à saúde e segurança dos consumidores.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 361, DE 2014
Acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, que “Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de
auditoria contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, e dá outras providências”, para instituir a indisponibilidade de bens também para os devedores das
instituições financeiras alcançadas por esta Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º. O art. 2º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
Art. 2º........................................................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
“§ 4º Ficarão indisponíveis os bens dos devedores, e de seus representantes legais, das instituições
financeiras submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, ou envolvidas em processo de fusão ou incorporação motivada por insolvência,
enquanto não resgatados os respectivos débitos em sua integralidade. (NR)”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Quando da edição do Proer – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional -, fruto de diversas Medidas Provisórias, até ter seu texto consolidado como a Lei nº 9.447/97,
foi registrada uma lacuna no que diz respeito à situação das instituições financeiras em regime de intervenção,
liquidação ou administração especial temporária – Raet.
Referimo-nos especificamente à questão da indisponibilização dos bens dos devedores destas instituições. Com efeito, louve-se a perspicácia e atenção do ex-Senador Ney Suassuna, que, á época vislumbrou a
lacuna no texto legal e apresentou proposição para saná-la – PLS nº 49/1996. Infelizmente este projeto, que
foi apresentado como proposição independente, esparsa e desvinculada de outras normas, não prosperou. A
Lei do Proer foi consolidada e o problema persiste.
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O objeto da proposição consiste em tornar também indisponíveis os bens dos devedores de instituições
financeiras sob regime das situações especiais previstas na Lei do Proer e também àquelas que encontrem-se
em processo de fusão ou incorporação, motivado por insolvência.
Este bloqueio dos bens, possíveis haveres, devidos às instituições em casos e situações supracitadas se daria
até a quitação e remissão final destes débitos. Cumpre observar que dada as margens de manobra e fraude existentes no vácuo legal, seria possível conceber até hipótese de de empresas fantasmas ou administradas por “laranjas”
serem criadas para desvio de recursos de instituições em regimes especiais de intervenção. Tudo com o objetivo de
falsear e escamotear patrimônio e haveres que, como dispõe hoje a legislação, nunca seriam recuperados.
Sala das Sessões, 2 de junho de 2014. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.447, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre
a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, e dá outras providências.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-lei nº 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham o controle,
direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco
Central do Brasil, por decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens das pessoas jurídicas
controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis, nos
termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle, cisão, fusão ou incorporação da instituição
submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, de 2014
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Dá nova redação ao Art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições, para vedar compensação de qualquer natureza às emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário de programação político partidária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei da nova redação ao Art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para vedar compensação de qualquer natureza às emissoras de rádio e televisão pela
cessão do horário de programação político partidária.
Art. 2º. O Art. 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 99. Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo, é vedada a compensação fiscal, tributária ou de qualquer natureza, pela cessão dos horários gratuitos previstos nesta Lei às emissoras de rádio e televisão.
§ 1º. A vedação à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão aplica-se também ao previsto
no parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995 e estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998.
§ 2º – A. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), é assegurada o valor integral da compensação fiscal apurado como o resultado da multiplicação de 100% (cem por cento) ou de 50% (vinte e cinco por
cento) do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço comprovadamente
vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e de televisão por intermédio de tabela
pública de preços de veiculação de publicidade. (NR)
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Ao contrário do amplamente divulgado, não existe de fato o programa eleitoral ou partidário gratuito.
Pelo contrário, o Art. 99. da Lei nº 9.504/97 – Lei Eleitoral -, prevê para as emissoras de rádio e televisão o direito
a compensação fiscal pela cessão dos horários de propaganda eleitoral ou partidária.
O direito a esta compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão alcança as inserções e programas dos
partidos políticos, conforme previsto no parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096/1995 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e aos programas publicitários de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709/98.
O valor a ser compensado geralmente é deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro
real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como
da base de cálculo do lucro presumido.
Para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), é assegurado valor integral da compensação fiscal
apurado na forma do inciso I do § 1o que será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.
Entendemos que pelo fato dos serviços de radiodifusão sonora e de som e imagens são concessões
públicas e são, efetivamente, os veículos de comunicação de maior eficiência e penetração na divulgação de
informações à sociedade. È óbvio que esses meios são naturalmente os preferências para a devida instrução
cívica no aspecto da educação política, partidária e eleitoral.
À pseudo-gratuidade estipulada na Lei em vigor, já que há compensações, contrapõe-se o dever – entendendo o concessionário como substituto do ente público – de contribuir para o aprimoramento de nossa
sociedade, especialmente no que refere-se ao conhecimento pleno para o devido exercício da soberania popular
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014. Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário
gratuito previsto nesta Lei.
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão previsto no parágrafo único do
art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, e neste artigo, pela cedência do horário gratuito destinado
à divulgação das propagandas partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a
esse efeito, o entendimento de que:
I – (VETADO);
II – o valor apurado na forma do inciso I poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, inclusive da base de cálculo
dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996),
bem como da base de cálculo do lucro presumido.
§ 2o (VETADO)
§ 3o No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso I do § 1o será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos
pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.
Vetos
“§ 1o ..........................................................................................................................................................................................
I – a compensação fiscal consiste no resultado da multiplicação de 100% (cem por cento) ou de 25%
(vinte e cinco por cento) do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo
preço comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e
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de televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, deduzido o
desconto de agência de 20% (vinte por cento);
“§ 2o O Poder Executivo poderá estabelecer exigências relativamente à divulgação, para fins de compensação fiscal, da tabela pública de que trata o inciso I do § 1o.”
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2014
(Complementar)
Inclui o §2º ao art. 17 e dá nova redação ao caput do art. 44, da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 17. ...................................................................................................................................................................................
§ 1º ...........................................................................................................................................................................................
§ 2º As atividades exercidas pelas instituições financeiras ou a elas equiparadas, conforme definidas
nesta Lei, quando em relacionamento com terceiros equivalem-se e caracterizam-se para todos os
efeitos legais a uma relação de consumo.”
Art. 2º O caput do art. 44 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente, inclusive as decorrentes, previstas
e aplicáveis pela Lei nº 8.078/90:”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O Projeto que ora submetemos à apreciação dos ilustres pares visa consolidar discussão existente na Lei
nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor.
Desde a promulgação desta lei instaurou-se a polêmica, da incidência ou não de suas normas a alguns
setores, pois se questionava a legalidade desta interferência do Estado nas relações privadas.
A Lei n.º 8.078/90 em seu art. 3º, § 2º estabelece que as relações bancárias equiparam-se as relações de
consumo, ou seja, sobre estas relações incide a referida norma.
Na relação bancária, que embora realizada na maioria das vezes, entre particulares, há a evidência, com
manifesto interesse público diante da questão, da dimensão do próprio interesse que cerca a matéria ou seja,
a distribuição de crédito, fomentando o desenvolvimento das atividades e é, justamente neste setor, – o do
crédito bancário – onde o cidadão se encontra mais desprotegido e em razão do desenvolvimento do setor
bancário, devidamente estruturado e planificado com a moderna técnica de atuar, inclusive, informatizado,
impondo, nessa relação, a vontade preponderante do banqueiro ou dos entes bancários em sacrifício do tomador do crédito que, em geral, sempre necessitando de valores para utilização, nem sempre, nos limites, tem
condições de impor ou exigir igualdade no tratamento.
É indiscutível que esta questão atualmente encontra-se pacificada tanto na doutrina quanto na jurisprudência.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo entendimento jurisprudencial consolidado, editou a súmula 297 que estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras.
Em sentido oposto, existe a ADIN 2591/2001, em tramitação no Superior Tribunal Federal – STF, que alega
a inconstitucionalidade do §2º do art. 3º da referida lei, quando atribui a atividade bancária, financeira, de crédito e securitária a natureza de relação de consumo, uma vez que se trata de lei ordinária, lesando o art. 192 da
nossa Magna Carta, que dispõe que somente lei complementar poderá regular o sistema financeiro nacional.
Assim, como a lei que disciplina o sistema financeiro nacional é a Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de
1964, apresentamos a presente preposição para reparar a ilegalidade existente em nosso ordenamento jurídico e conseqüentemente acabar com as divergências a respeito do assunto.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2014. – Senador Pedro Simon.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Mensagem de Veto
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Financeiras
SEÇÃO I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras
as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
I – Advertência.
II – Multa pecuniária variável.
III – Suspensão do exercício de cargos.
IV – Inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras.
V – Cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras públicas, exceto as federais,
ou privadas.
VI – Detenção, nos termos do § 7º, deste artigo.
VII – Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, desta lei.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 364, DE 2014
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para
permitir aos conselhos estaduais, municipais e distrital de educação o exercício das competências do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS– Fundeb)
e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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§ 14. As competências dos conselhos de que trata este artigo poderão ser exercidas pelos conselhos
estaduais, municipais e distrital de educação, desde que o respectivo ente, por ato legislativo próprio, assim o defina, observadas as demais disposições deste artigo.” (NR)
Art. 2º O art. 19 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se seu parágrafo único como § 1º:
“Art. 19. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
§ 2º As competências dos conselhos de que trata este artigo poderão ser exercidas pelos conselhos
estaduais, municipais e distrital de educação, desde que o respectivo ente, por ato legislativo próprio, assim o defina, observadas as demais disposições deste artigo e do art. 18.” (NR)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As leis citadas dispõem sobre a constituição de conselhos no âmbito da Educação. A multiplicidade desses conselhos tem criado grandes dificuldades, na maioria dos municípios, uma vez que diminutos em termos
de população, não dispõem, muitas vezes, de massa crítica de pessoas em nível e disponibilidade para integrarem tantos órgãos colegiados.
Facultar-lhes a decisão de atribuir a um só Conselho da mesma área de Educação as atribuições previstas para os
demais constituirá enorme simplificação e desburocratização de procedimentos, com economia de tempo e recursos.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2014. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos
das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5
de março de 2004; e dá outras providências.
Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos
recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
§13.............................................................................................................................................................................................
LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.17836, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.
Art. 19. Compete ao CAE:
I – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2o desta Lei;
II – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
III – zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV – receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou
reprovando a execução do Programa.
Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte; em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 365, DE 2014
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre o registro e o licenciamento de veículos automotores destinados a arrastar
maquinários agrícolas ou a executar trabalhos agrícolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o . A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 115. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Os tratores e aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer
natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que lhes
seja facultado transitar nas vias, ao registro e licenciamento da repartição competente, devendo receber numeração especial.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico e aos tratores e demais veículos
automotores destinados a executar trabalhos agrícolas.” (NR)
....................................................................................................................................................................................................
“Art. 144. .................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos
agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.” (NR)
Art. 2o . Não é obrigatório o registro e o licenciamento para o trânsito em via pública de tratores e demais
aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, a puxar ou a arrastar maquinário agrícola
de qualquer natureza.
Justificação
O presente projeto visa resgatar os objetivos principais do Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2013, de
autoria do meu ilustre conterrâneo, Deputado Alceu Moreira, que desobrigava, em regra geral, o licenciamento
e o registro de máquinas agrícolas.
Ponderava o autor que:
“...o setor agrícola e suas necessidades de redução de custos em todas as frentes encontra no Código de Trânsito
Brasileiro um obstáculo poderoso a esse empenho, quando esta lei obriga o registro e licenciamento de veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, desde que a essas máquinas seja facultado transitar nas vias.
Essa obrigação, regulamentada pela Resolução nº 281/08 e pela Deliberação 87/09 do Conselho Nacional
de Trânsito, entrou em vigor a partir de julho de 2010. Assim, todo veículo empregado em serviços agrícolas deverá
ter a sua documentação regularizada junto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.
O cumprimento dessa norma vem causando grandes transtornos para os agricultores, pois muitos deles adquiriram ou pretendem adquirir veículos usados, com muitos anos de serviço, cuja documentação acabou sendo
extraviada. Para esses trabalhadores, a exigência do Código de Trânsito Brasileiro causa prejuízos consideráveis, pois
uma vez que ficam proibidos de utilizar suas máquinas deixam de cultivar ou perdem a colheita.
Isso interfere negativamente não só na renda familiar, mas no desenvolvimento de propriedades agrícolas de
certo porte, que já não contam com tantos trabalhadores braçais e não sobrevivem sem a mecanização. No momento
em que o País se empenha em expandir o seu crescimento econômico, não nos parece coerente desequilibrar o setor
agrícola com exigências burocráticas, que resultarão em maiores dispêndios e dificuldades para os produtores. As
unidades produtivas agrícolas, sempre que possível, tem que ser isentadas da burocracia cartorial.
Tendo em vista que as máquinas agrícolas têm sua fundamental utilização no labor do campo e que o seu
tráfego em vias públicas ocorre esporadicamente, no estrito trajeto necessário para deslocar-se de uma propriedade
a outra, o registro e licenciamento desses equipamentos são dispensáveis.
Por outro lado, temos de admitir que eles não trazem significativos ganhos para o controle e a organização
do trânsito no País, uma vez que as máquinas agrícolas representam um percentual irrisório do total da frota de
veículos automotores do País.”
Pois bem, a motivação de o Deputado apresentar o projeto foi com base na Resolução 281 de 2008, do
Conselho Nacional de Trânsito que veio estabelece critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação.
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De forma que esta Resolução, na prática, veio impor aos veículos tidos como de uso agrícolas o seu licenciamento e, claro, o pagamento das taxas inerentes ao registro, tais como IPVA, seguro e outras.
Ou seja, numa sanha arrecadadora sem limite, o Governo Federal quis abocanhar essas fatias de tributos.
Ocorre que depois de várias manifestações e, inclusive, de audiência pública na Câmara, onde os agricultores protestaram contra essa absurda taxação, O Contran voltou atrás e pela Deliberação 93, de março de
2010 sustou essa malfadada Resolução 281/2008.
Mesmo assim, repito, o meu ilustre conterrâneo Alceu Moreira, com a sua usual lucidez resolveu normatizar, de fato, dentro do Código Nacional de Trânsito, que máquinas agrícolas são desobrigadas deste registro
burocrático e custoso junto aos órgão de trânsito.
Como disse, a matéria foi aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional por um destes raros consensos sobre sua justeza e necessidade.
Para nossa surpresa no último dia 13 de maio foi publicada a Mensagem nº 110 da Presidente da República com o Veto Total ao projeto, assim justificado:
“Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar integralmente,
por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 57, de 2013 (nº 3.312/12 na Câmara dos Deputados), que
“Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual”.
Ouvidos, os Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e das Cidades manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões:
“O conceito trazido pelo Projeto, que trata de ‘veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas’ é
muito amplo, o que impossibilita que se determine com clareza quais os veículos que seriam objeto da dispensa proposta.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
É bom lembrar as palavras do indignado autor do projeto, Deputado Alceu Moreira, sobre o Veto:
– O governo federal reafirma não ter nenhum compromisso com o setor primário. Eles querem meter a
mão no bolso do produtor rural, atuando como um sócio oculto sem nunca ter plantado nada.
– O preço médio do emplacamento para os veículos de uso rural é estimado entre R$ 500 e R$ 1 mil por
máquina, no Rio Grande do Sul, o que pode aumentar de acordo com o valor do maquinário. 98% da vida útil
das máquinas agrícolas é realizado dentro das propriedades e que cobrar de colheitadeiras ou tratores o mesmo que para os carros de passeio é incompreensível.
Estimativas prévias indicam que os custos com emplacamento, vistoria e IPVA podem chegar a R$ 30 mil ao ano.
A medida visava reduzir custos e procedimentos burocráticos, com objetivo de contribuir para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro.
O setor estima que as despesas com licenciamento, emplacamento, seguro obrigatório e a compra de outros itens de segurança, como cinto de segurança e extintores, correspondam a 3% do valor de cada máquina.
Outra coisa, talvez a mais importante, sobre este veto, é a alegação fundamental de que o conceito de máquina agrícola é “muito amplo”, o que faria com que se isentasse veículos sem a devida caracterização de uso na
agricultura.
Ora, é com muito estranhamento que recebemos esse entendimento, quando nos lembramos que na
hora de regulamentar o registro e o emplacamento de equipamentos agrícolas, o Contran não vacilou para,
no uso de suas atribuições legais previstas no código de trânsito, normatizar a questão.
Então temos a seguinte e esquizoide situação: na hora de tributar o Contran e o Executivo reconhecem
a entidade “máquina agrícola”. Mas quando se trata de isentar este setor de veículos de registros, licenças e
emplacamento, o conceito de máquina agrícola se dilui, se amplia, torna-se impossível delimitá-lo semanticamente, daí a negação, daí o Veto por contrariar o “interesse público”.
Daí veio a Medida Provisória nº 646, que trouxe uma “meia-sola” para o tratamento da questão: passou
a exigir o registro e licenciamento de maquinário agrícola por uma única vez e isentou destes procedimentos
todos os veículos desse gênero a serem fabricado até 1º de agosto de 2014.
Esta proposta do Governo Federal ainda não atendia aos desejado pelo setor agrícola, por isso apresentamos emenda. Contudo a MP 646 não foi apreciada e, por consequência, perdeu sua eficácia. Com isso, voltamos ao limbo legal.
Reapresentando a proposição, reafirmo aos produtores rurais, em especial para os gaúchos, esta matéria
ainda não está vencida, tenho certeza que meus pares acatarão esta minha proposição.
Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2014. – Senador Pedro Simon.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

61

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta
lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1º Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do
registro, sendo vedado seu reaproveitamento.
§ 2º As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos
de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de
Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
§ 3º Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais
Generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a
executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja facultado
transitar nas vias, ao registro e licenciamento da repartição competente, devendo receber numeração especial.
§ 4º Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinário agrícola
de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que transitem em vias públicas, ao registro e ao licenciamento na repartição competente. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 646, de 2014) (Vigência encerrada)
§ 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a
executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja facultado
transitar nas vias, ao registro e licenciamento da repartição competente, devendo receber numeração especial.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico.
§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
§ 7o Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do
Poder Judiciário e do Ministério
Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais,
de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e
pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)
§ 8o Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinário agrícola
de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas, licenciados na forma do § 4o, não estão sujeitos à renovação periódica do licenciamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 646, de 2014) (Vigência encerrada)
Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à
movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.
Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. (Incluído pela
Medida Provisória nº 646, de 2014) (Vigência encerrada)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 366, DE 2014 – Complementar
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento no âmbito da mesorregião da Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar para efeitos de articulação da ação administrativa da União e
do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal,
a Região Integrada de Desenvolvimento no âmbito da Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
§ 1º. A Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul é constituída pelas seguintes Sub-regiões e Municípios:
a) Sub-Região da Campanha: Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul;
b) Sub-Região Central: Agudo, Cacequi, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Jarí, Júlio de Castilhos, Mata,
Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga
Seca, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polesine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã, Unistalda e Vila Nova do Sul;
c) Sub-Região Centro-Sul: Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Mariana Pimentel, Minas do
Leão, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes;
d) Sub-Região Fronteira Oeste: Alegrete, Barra do Quarai, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quarai,
Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana;
e) Sub-Região Litoral: Capivari do Sul, Mostardas e Palmares do Sul;
f) Sub-Região Vale do Rio Pardo: Candelária, Encruzilhada do Sul, General Câmara, Pantano Grande,
Passo do Sobrado, Rio Pardo e Vale Verde;
g) Sub-Região Sul: Amaral Ferrador, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chui, Cristal,
Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu.
§ 2º. Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento de território de Município citado no § 1º deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Mesorregião Metade Sul do Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º. É o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem
desenvolvidas na Região Integrada de Desenvolvimento da Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata este artigo serão definidas em
regulamento, dele participando representantes do Estado do Rio Grande do Sul e dos Municípios abrangidos
pela Região Integrada de Desenvolvimento da Mesorregião da Metade Sul.
Art. 3º. Consideram-se de interesse da Região Integrada de Desenvolvimento da Mesorregião da Metade
Sul os serviços públicos comuns ao Estado do Rio Grande do Sul e aos Municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura, de prestação de serviços e de geração de empregos.
Art. 4º. É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento da Mesorregião Metade Sul do Estado do
Rio Grande do Sul estabelecerá, ouvidos os órgãos competentes, mediante convênios e contratos, critérios e
normas para unificação dos procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos os federais, estaduais e
municipais, tanto diretos quanto indiretos, especialmente em relação aos seguintes itens:
I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda;
II – linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;
III – isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra.
Art. 5º. Os programas e projetos prioritários para a Região de que trata esta Lei, com especial ênfase à
irrigação, recursos hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e sistemas de transporte, e os demais, relativos a infra-estrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I – de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei;
II – de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de que trata esta Lei Complementar;
III – de operações de crédito internas e externas.
Art. 6º. A União, o Estado do Rio Grande do Sul e os Municípios referidos no § 1º do art. 1º poderão firmar
convênios e contratos entre si, com o propósito de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Art. 7º. O Poder Executivo, para fins de observância do estabelecido no art. 17 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, estimará a despesa decorrente desta Lei, a qual será compensada pela margem de expan-
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são das despesas obrigatórias de caráter continuado explicitada na lei de diretrizes orçamentárias, e a incluirá no
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der depois de decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. O art. 1º só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício subseqüente àquele
em for implementado o disposto no art. 7º.
Justificação
Torno a submeter à apreciação dos meus Pares esta proposição que visa provocar o Poder Executivo
Federal para a criação da Região Integrada de Desenvolvimento da Mesorregião da Metade Sul do Rio Grande do Sul, e o respectivo Programa Especial de Desenvolvimento para esta deprimida região de meu Estado.
A razão desta insistência legislativa, além do relevante mérito abordado nos parágrafos seguintes, tem
um viés de uma atuação parlamentar, no mínimo, dotada de coerência. È incompreensível e inaceitável que
o projeto original – PLS 315/2003 (Complementar) tenha sido rejeitado por esta Casa sob a argumentação de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa, enquanto este mesmo Plenário aprovou, com o louvor de uma
unanimidade de 64 votos favoráveis dos 64 senadores presentes na sessão de 27 de agosto de 2013, o projeto,
também autorizativo, que instiga o Poder Executivo Federal à criação da Região Integrada de Desenvolvimento
do Cariri-Araripe (RICA) – PLS nº 122, de 2009 (Complementar), de autoria do Senador Inácio Arruda.
Sabendo da propriedade e justiça da proposição, reitero e reproduzo os argumentos que me levam a
justificar a proposição:
“O Rio Grande do Sul, embora considerado um estado rico, ao longo da história, assistiu à degradação
econômica e social de considerável parcela de seu território, a Metade Sul.
Durante muito tempo, a União impediu que a Metade Sul se desenvolvesse no mesmo passo do restante do
estado. Temia, o Poder Central, invasões de países vizinhos, em função da herança colonial de conflitos na fronteira.
Em função dessa política, a Metade Sul se ressente, até hoje, do fato de ter ficado compulsoriamente fora da rota de
investimentos industriais e agrícolas que conduziram a outra “metade” do estado, a Metade Norte, ao desenvolvimento.
Dados existentes apontam que, em 1890, a Metade Sul concentrava mais da metade da população gaúcha; pouco mais de meio século depois, contava somente com cerca de 25% do total. Segundo relatório da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 1939, a região era responsável por 38% do Produto
Interno Bruto (PIB) gaúcho. Atualmente, esta participação caiu para apenas 16%, índice preocupante, considerando-se que a região representa 56% do território gaúcho.
O Governo Federal já reconheceu a situação especial dessa região de fronteira, ao instituir, para fins de
planejamento, a Mesorregião da Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, visto tratar-se da maior área fronteiriça do Mercosul, inserida na região de fronteira com o Uruguai e a Argentina.
Não obstante o Mercosul ter representado a ampliação dos fluxos comerciais e o surgimento de novas
oportunidades de investimento e de exportação, a criação de alternativas econômicas para essa região fronteiriça não surtirá efeitos, caso não sejam feitos investimentos na infra-estrutura local e garantido aos empreendedores maior acesso a financiamentos.
Os municípios da zona fronteiriça do Estado do Rio Grande do Sul foram os que mais sofreram o impacto
econômico e social de acordos multilaterais negociados pelos respectivos governos, no âmbito do mercado comum regional, que afetaram dramaticamente a agricultura, a agroindústria, o comércio e o emprego na região.
A presente proposição, inspirada nas Leis Complementares nºs 94, de 19.02.1998 e 112 e 113, ambas de
19.09.2001, oferece a oportunidade de corrigir distorções, resultantes de estratégias, decisões diplomáticas e
acordos comerciais assinados pelo Governo Federal com os países vizinhos do Estado do Rio Grande do Sul.”
Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2014. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 21. Compete à União:
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
§ 1º – Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
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II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
§ 2º – Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;
II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou
represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.
§ 3º – Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
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. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO N° 960 , DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Horizonte AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que ocorrerá no
dia 08 de dezembro de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor/Presidente, Senhor Jairo Murliki, no seguinte endereço: Rua Dom Luiz Guanella,
2313, CEP 95555 000 – Capão da Canoa/RS.
Sala das Sessões, 1° de dezembro de 2014.
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(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO N°961 , DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Simpatia AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação,. que ocorreu no
dia 1° de dezembro de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor, Senhor Eloy Milton Seheibe, no seguinte endereço: Rua da República, 220, centro, CEP 99530 000 – Chapada/RS.
Sala das Sessões, 1° de dezembro de 2014.

(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 962, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Guarita AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que ocorrerá no
dia 03 de dezembro de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor, Senhor Duílio Paranhos, no seguinte endereço: Rua Francisco Gobbi, 545 CEP
98580 000 – Coronel Bicaco/RS.
Sala das Sessões, 1° de dezembro de 2014.

(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº963, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Sorriso FM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia
04 de dezembro de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor, Senhor Lauri Brietzke, no seguinte endereço: Rua 7 de Setembro, 266 CEP 98280
000 – Panambi/RS.
Sala das Sessões, 1° de dezembro de 2014.

(Encaminhe-se)
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REQUERIMENTO N°964 DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 255, II, c, 12, c/c art. 215, caput, todos do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado n°. 191 de 2014, de autoria do Senador Ciro Nogueira, que “Altera a redação
do art. 105 da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir
a câmera de marcha a ré como equipamento obrigatório dos veículos automotores” seja submetido à oitiva
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além da constante no despacho inicial.
Sala das Sessões, em de novembro de 2014.

(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
REQUERIMENTO Nº965, DE 2014
Sen. Aécio Neves
Considerando a competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, prevista no inciso X do art. 49 da Carta Magna, e nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Senhor Ministro de Estado da Educação as seguintes informações, relativas ao Programa Ciência Sem Fronteiras:
1 – No dia 25 de junho do ano corrente, a Presidente Dilma Roussef anunciou a segunda etapa do programa Ciência sem Fronteiras anunciando que a primeira etapa já concedeu 83 mil bolsas, das quais 26 mil foram
concedidas pela iniciativa privada. Quantas bolsas de estudo foram concedidas, ano a ano, discriminando por:
a)Instituição pública concedente e quantitativo;
b)Instituição privada concedente e quantitativo;
c)Volume de recursos, públicos e privados.
2 – A reportagem da Folha de S. Paulo, do dia 20 de junho, do ano passado, revelou divergências quanto
a contabilização de bolsas concedidas pelo Ciência sem Fronteiras. Segundo a Folha, a CAPES considera a bolsa
como concedida quando o bolsista recebe a passagem e confirma o voo, enquanto o CNPq considera a bolsa
concedida quando o candidato assina o termo de aceitação da bolsa eletronicamente pelo site do programa.
Diante da divergência entre os dois órgãos fomento do programa, qual foi o critério adotado pela Presidente
da República quando anunciou a concessão das 83 mil bolsas no lançamento da segunda etapa?
3 – O Painel de Controle, disponível no site do Programa Ciência sem Fronteiras, atualizado em maio de
2014, informa que até aquela data haviam sido concedidas apenas 55.657 bolsas. Mas, na cerimônia de lançamento da segunda etapa, a presidente anunciou um número cerca de 50% maior (83 mil). Qual é a explicação
para divergência entre os dados anunciados pela Presidente e os dados disponibilizados pelo Ministério da
Educação no site do programa?
Sala das Sessões,

(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 966, DE 2914
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado n.° 346, de 2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que “Acrescenta o inciso VI e o § 2° ao art. 18 da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998,
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade das
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entidades do Sistema Nacional de Desporto prestarem contas ao Tribunal de Contas da União da aplicação
de recursos públicos federais”, seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta se
pronuncie sobre o mesmo.
Em de novembro de 2014.

(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
REQUERIMENTO N°967, DE 2014
Requeremos a extensão do prazo previsto no art. 3° da Resolução n° 2, de 2001, do Senado Federal,
prorrogado pelo Requerimento n° 819, de 2014, aprovado na sessão do Senado Federal de 29 de outubro de
2014, para que a Mesa do Senado possa receber, até o dia 9 de dezembro deste ano, o encaminhamento de
indicações à 14ª premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
Justificação
Tendo em vista que nestes dois dias de dezembro a Presidência do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz tem recebido inúmeras solicitações telefônicas e via e-mail de instituições públicas e entidades
privadas de cidadania brasileira que se dedicam ao trabalho de defesa da condição da mulher e questões de
gênero, para que obtenham maior prazo que lhes permita encaminhar suas indicações, esta Presidência considera necessária a extensão da prorrogação já autorizada pelo Plenário da Casa, até o dia 9 de dezembro do
ano em curso.
Sala das sessões, de dezembro de 2014

(À Publicação.)
TÉRMINO DE PRAZO
Encerrou-se em 1º de dezembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n° 24, de 2013.
Não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Nº 1.204/2014, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 3.207/2014, proferido nos autos do TC
005.930/2014-6, bem como do Relatório e do voto que o fundamentam, em resposta ao Requerimento nº 19,
de 2014, do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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Nº 1.202/2014, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 3.195/2014, proferido nos autos do TC
005.708/2013-3, bem como do Relatório e do voto que o fundamentam, em resposta ao Requerimento nº 1.058,
de 2011, do Senador Ataídes Oliveira.
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
COMUNICAÇÕES
OF.n º117/2014/CMA
Brasília, 18 de novembro de 2014.
Assunto: Informar arquivamentos da Mensagem SF nº 25/2012, encaminhada à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que a Mensagem SF nº 25/2012, da Presidente da Republica que “Encaminha, em atendimento ao disposto no § 4° do art. 67 da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011, o Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 1° Bimestre de 2012”, foi lida para conhecimento
dos Membros desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em 19 de
abril de 2012, e depois de cumprido o prazo estipulado por esta Presidência, sem manifestação dos senhores
Senadores, foi encaminhada ao arquivo em 19 de, junho de 2012.
Respeitosamente,

Of. n° 118/2014/CMA
Brasília, 18 de novembro de 2014.
Assunto: Informar arquivamento, da Mensagem SF n° 85/2013,, encaminhada
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor é Fiscalização e Controle.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que a Mensagem SF n° 85/2013, da Presidente da República, que “Encaminha, nos termos do inciso XL do arte 8° da Lei’ n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, e do inciso XLI do art. 4º
do Anex o I do Decreto n° 5.731, de 20 de março de 2006, o Relatório Anual de Atividades da Agência Nacional
de Aviações – ANAC, referente ao exercício de 2011”, foi lida para conhecimento dos Membros desta Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em 17 de setembro de 2013, e depois de
cumprido o prazo estipulado por esta Presidência, sem manifestação dos senhores Senadores, foi encaminhada ao arquivo em 10 de outubro de 2013.
Respeitosamente,

Of. n° 119/2014/CMA
Brasília, 18 de novembro de 2014.
Assunto: Informar arquivamento da Mensagem SF n° 86/2013, encaminhada à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que a Mensagem SF n° 86/2013, da Presidente da República que “Encaminha, nos termos do inciso XXIX do art. 19 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, o Relatório Anual de Ativida-
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des da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, referente ao exercício de 2012”, foi lida para conhecimento dos Membros desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa, do Consumidor e Fiscalização e Controle
em 17 de setembro de 2013 e depois de
cumprido o prazo estipulado por esta Presidência, sem manifestação dos senhores Senadores, foi encaminhada ao arquivo em 9 de outubro de 2013.
Respeitosamente,

Of. n° 120/2014/CMA
Brasília, 18 de novembro de 2014.
Assunto:Informar arquivamento da Mensagem SF n° 88/2013, encaminhada à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que a Mensagem SF n° 88/2013, da Presidente da República que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 49. da Lei n°° 12.708, de 17 de agosto de 2012, o Relatório de. Avaliação de Receitas e Despesas”, foi lida pata conhecimento dos Membros desta Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controlo em 01 de outubro de 2013, e depois de cumprido o prazo
estipulado por esta Presidência, sem manifestação dos senhores Senadores, foi encaminhada.ao arquivo em
9 de outubro de 2013.
Respeitosamente,

Of. no 197/2014/CAE
Brasília, 25 de novembro de 2014
Assunto: Substituição de Membro da Subcomissão CAEMPEEI
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 31ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada nesta data, o Senhor Blairo Maggi foi designado membro Suplente da Subcomissão Permanente das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual, criada por meio do RQE nº 7 de 2011, na
vaga antes ocupada pelo Senador Cidinho Santos. Segue anexa a nova composição.
Respeitosamente,– Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF/LID/N° 209/2014
Brasília, 02 de dezembro de 2014.
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista – MP 658/14
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o deputado Arnaldo Jardim – PPSISP, em substituição ao deputado Rubens Bueno – PPS/PR, para integrar como suplente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 658/14,
que “Altera a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades dê interesse público;
define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o
termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis n°s 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23
de março de 1999.”
Atenciosamente,

Será feita a substituição solicitada.
A Presidência designou, no dia 27 de novembro, o Senador Valdir Raupp para integrar, como suplente,
a Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo Civil, nos termos do Ofício nº 218, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB n° 218/2014
Brasília, 27 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Valdir Raupp – PMDB/RO para compor, como Suplente, a Comissão Temporária de Reforma do Código
de Processo Civil, em vaga existente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

A Presidência designa o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 656, de 2014, conforme o Ofício
nº 76, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
OF. N° 076/2014-BLUFOR
Brasília, 2 de dezembro de 2014.
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Eduardo Amorico, como membro Suplente, para integrar Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 656, de 2014, que “reduz a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, prorroga
benefícios, altera o art. 46 da Lei n° 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

OF. N° 075/2014-BLUFOR
Brasília, 2 de dezembro de 2014.
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Vicentinho Alves, como membro Titular, para integrar
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 656, de 2014, que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre a receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art. 46 da Lei n° 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior
ou a destruição de mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências.”, em
substituição ao Senador Alfredo Nascimento,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,
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Será feita a substituição solicitada.
Oficio n° 297 -L-Democratas/14
Brasília, 26 de novembro de 2014.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado RODRIGO MAIA para integrar, como membro titular, a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a Investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro
S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena,
no Texas (EUA); ao lançamento de plataforma inacabadas; ao pagamento de propina a funcionário da estatal;
e ao superfaturamento na construção de refinarias, em substituição ao Deputado RONALDO CAIADO.
Respeitosamente,

Será feita a substituição solicitada.
Ofício n° 74, do Senador Luiz Henrique, referente ao Requerimento n° 488, de 2014, de missão, por
meio do qual relata participação na Missão Oficial a Taiwan, no período de 21 de maio a 2 de junho de 2014.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Ofício n° 108, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, referente ao Requerimento n° 841, de missão, por
meio do qual encaminha Relatório de Viagem oficial, por ocasião da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, ocorrida no período de 13 e 24 de novembro de 2014, em Nova York, nos Estados Unidos
da América.
O Requerimento vai ao arquivo.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 58, DE 2014
Institui o Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia.
Art. 2º Fica instituído o Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia, a ser concedido, a cada dois
anos, a três obras de poesia ou de ensaio sobre poesia brasileira.
Parágrafo único. O Prêmio de que trata o caput consiste:
I – na concessão do diploma Mérito Literário aos autores agraciados;
II – na impressão das obras vencedoras, em livro, sendo:
a) três mil exemplares, para o primeiro colocado;
b) dois mil exemplares, para o segundo colocado;
c) mil exemplares, para o terceiro colocado.
Art. 3º A candidatura ao Prêmio deve ser apresentada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado Federal, mediante inscrição, acompanhada de três exemplares da obra, até o dia 19 de setembro do
ano de cada edição.
§ 1º Estão aptas a concorrer obras inéditas ou editadas desde o dia 1º de janeiro do ano que anteceder
ao de edição do Prêmio, até a data da inscrição.
§ 2º As obras inéditas deverão ser apresentadas no formato de livro, diagramadas, encadernadas e com
numeração de ISBN.
§ 3º É vedado a senadores e a servidores do Senado Federal concorrer ao Prêmio de que trata esta Resolução.
Art. 4º A seleção das obras premiadas será realizada por comissão composta por cinco consultores legislativos do Senado Federal, expressamente designados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Parágrafo único. À Comissão do Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia compete:
I – elaborar e aprovar o edital de convocação para o prêmio;
II – apreciar as obras e classificá-las, para fins de premiação;
III – apresentar ao Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte a relação das obras premiadas.
Art. 5º A entrega do Diploma Mérito Literário aos autores das obras selecionadas ocorrerá em sessão do
Senado Federal especificamente convocada para essa finalidade, a realizar-se na primeira quinzena do mês de
novembro, em alusão ao aniversário de morte de Manoel de Barros.
Art. 6º As despesas decorrentes desta Resolução, em especial as de deslocamento e estada dos premiados em Brasília e da impressão dos livros, correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento
do Senado Federal.
Art. 7º A primeira edição do Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia ocorrerá no ano subsequente ao da entrada em vigência desta Resolução.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Pretendemos, com a criação deste prêmio, homenagear, simultaneamente, um dos maiores poetas brasileiros e também os talentos brasileiros em poesia e em ensaio sobre poesia. Para tanto, a cada dois anos, o
Senado Federal reconhecerá três obras e seus autores, com a concessão do mérito literário e a impressão das
obras selecionadas.
Este prêmio tem como patrono o grande poeta Manoel de Barros, falecido no dia 13 de novembro de
2014. Com a dimensão dos dois Mato Grosso, registrado como Manoel Wenceslau Leite de Barros, tornou-se
célebre por sua poesia original, capaz de atender tanto aos exigentes critérios dos acadêmicos e críticos, quanto dos leitores comuns, incluindo as crianças.
Sua primeira obra, intitulada Poemas concebidos sem pecado, foi publicada em 1937; e a última, em 2007,
intitulada Memórias inventadas III (A terceira infância). Nesse intervalo, fomos nos acostumando a seus títulos
que, em si, eram a expressão da poesia do mestre da natureza, entre eles, Compêndio para uso dos pássaros,
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Gramática expositiva do chão, Arranjos para assobio, O guardador das águas, Concerto a céu aberto para solos de
aves, e O livro das ignorãças, entre outras.
Sua primeira láurea, o Prêmio Orlando Dantas – Diário de Notícias, foi concedida há mais de cinquenta
anos, ainda em 1960, pelo livro Compêndio para uso dos pássaros. A sequência de reconhecimento prosseguiu,
tendo, em 1966, recebido o Prêmio Nacional de Poesias, pelo livro Gramática expositiva do chão; depois, em
1969, o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, pela mesma obra. E assim se seguiram, com regularidade, os reconhecimentos, tendo sido laureado duas vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura, uma em 1989 e
outra em 2002. Os dois últimos foram conferidos ao poeta, respectivamente, em 2005 – o Prêmio APCA 2004 de
melhor poesia, por Poemas rupestres – e em 2006 – o Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira, pela mesma obra.
Ao criar este prêmio, o Senado Federal cumprirá com uma de suas funções institucionais de incentivador
da cultura brasileira, ao homenagear talentos da literatura, a exemplo de outros reconhecimentos que tem feito. Para tanto, solicitamos o apoio de nossos Pares para que seja aprovado com celeridade, pois, dessa maneira,
estaremos homenageando Manoel de Barros de uma maneira significativa.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e MESA DO SENADO FEDERAL)
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
Deferimento, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, do Requerimento nº 955, de 2014, do Senador
Sérgio Petecão, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, nos
dias 7 a 14 de dezembro de 2014, a fim de participar, no dia 9 de dezembro, da Reunião Parlamentar "Ações
Parlamentares por um Mundo Livre de Armas Nucleares", por ocasião da Conferência de Viena sobre o Impacto Humanitário de Armas Nucleares, em Viena, Áustria, conforme indicação do Presidente do Senado Federal;
e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no mesmo período.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O primeiro orador inscrito é o Senador
Paim. Eu também já tinha chegado aqui – hoje fui pioneiro – e vou-me inscrever. O Senador Pedro Simon pediu para se inscrever para uma comunicação inadiável. Eu não sei se V. Exª, Senador Pedro, tem muita urgência,
porque V. Exª pode ser logo após. Eu estava em primeiro, mas V. Exª fala, e minha comunicação inadiável fica
para depois. Então, depois, será o Senador Pedro Simon, e a Senadora Ana Amélia é a segunda oradora inscrita.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Fora do microfone.) – Se o Senador quiser falar agora...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não. Pode ser o Senador Paulo Paim
e, depois, V. Exª?
Então, será o Senador Paulo Paim. Vai haver uma sessão do Rio Grande aqui: o Senador Paulo Paim; depois, o Senador Pedro Simon; e, depois, a Senadora Ana Amélia. E o Acre agradece.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, Presidente desta sessão, Senador Simon e Senadora Ana Amélia, eu farei dois rápidos registros.
Eu não podia deixar de vir à tribuna dizer que neste ano nós festejamos o 30º aniversário da Declaração
de Cartagena sobre os refugiados, uma política mundial de direitos humanos. Trata-se de um instrumento regional não vinculante, mas que reflete a longa prática latino-americana de conceder asilo àqueles que necessitam de proteção, exemplo para o mundo. As diversas situações de deslocamento forçado nas Américas receberam arcabouço adequado nessa declaração e passaram a ter tratamento efetivo e programático por meio
da solidariedade e da cooperação internacional.
Sr. Presidente, os governos dos países da América Latina e do Caribe, juntamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a sociedade civil, com apoio do Conselho Norueguês para Refugiados,
começaram no início do ano um processo de consultas conhecido como Cartagena+30. Esse processo foi criado
em comemoração a esse aniversário e também para avançar no aprimoramento da proteção de refugiados e
pessoas deslocadas e apátridas – indivíduos que não têm nacionalidade por haver perdido a nacionalidade de
origem em consequência da naturalização, casamento ou outro fator e depois perdido a nacionalidade adquirida sem readquirir a primeira na região. Cartagena+30 representa uma nova oportunidade para que a América
e o Caribe exerçam papel de liderança naquilo que diz respeito ao comprometimento com sistemas justos de
asilo e a altos padrões de proteção, bem como à busca por soluções sustentáveis e à erradicação da apatridia.
Senhoras e senhores, gostaria de registrar aqui meu agradecimento ao convite feito pelo Governo do
Brasil e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para que eu participasse do evento mi-
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nisterial que está sendo realizado hoje e continuará amanhã aqui em Brasília em comemoração ao 30º aniversário da Declaração de Cartagena. Tendo em vista os compromissos assumidos aqui no Congresso, não terei
como compartilhar desse importante evento, mas quero aqui deixar meus votos de sucesso aos festejos, que
culminarão com a adoção de uma nova declaração regional e de um plano de ação internacional.
As estratégias que serão adotadas deverão vir, conforme consta no convite e nas justificativas que recebi,
no sentido da proteção e de soluções duradouras para a difícil situação dos refugiados na América e no mundo
– dos refugiados, dos deslocados internos e dos apátridas nas Américas e nos outros continentes.
Mais uma vez, meus sinceros votos de sucesso. Parabéns àqueles que tiveram a competência, a capacidade, a iniciativa, a criatividade de criar a Carta de Cartagena sobre os Refugiados.
Sr. Presidente, não estive no encontro do PT, realizado lá em Fortaleza, mas recebi o documento das resoluções políticas e quero aqui saudar a retomada do que chamo de o PT de raiz, que aprendi a conhecer, a
gostar e pelo qual me apaixonei.
No último final de semana, em Fortaleza, durante reunião do Diretório Nacional, comprometeu-se, via
resolução política unânime naquele evento, que o Partido dos Trabalhadores fará de tudo para chegar à conclusão de uma luta que travamos há 13 anos, que é a luta contra o fator previdenciário. Ele também vai trabalhar pela implantação da jornada de trabalho de 40 horas, sem redução de salário, projeto de emenda à Constituição que tive a alegria de construir junto com o Senador Inácio Arruda e que está na Câmara, também, há
quase uma década.
O fim do fator nós já aprovamos aqui, no Senado, há sete anos, e continua parado na Câmara dos Deputados, mas acredito que agora vai. Teremos, assim, o Partido dos Trabalhadores na linha de frente da caminhada para, de uma vez por todas, retirarmos das costas do trabalhador e da trabalhadora esse verdadeiro peso
de toneladas, porque traz um sacrifício enorme àqueles que mais precisam e perdem a metade do seu salário.
Sr. Presidente, eu lembro aqui que o fator previdenciário foi implantado no Brasil no ano de 1999, no
governo do PSDB, mas foi mantido pelo governo do meu Partido, o PT. A nossa luta contra essa fórmula, que
consideramos a maior inimiga dos trabalhadores brasileiros, iniciou-se ainda quando eu era Deputado Federal.
Depois, continuamos o mesmo embate aqui no Senado Federal até que aprovamos, há sete anos, e mandamos
para a Câmara dos Deputados a proposta que acabava – e acaba, pois é só votar – com o fator previdenciário.
O fator previdenciário retira, no ato da aposentadoria, até 51% do salário da mulher e até 45% do salário
do homem. Uma crueldade, uma maldade, uma afronta a quem trabalhou e ajudou este País a crescer.
Em 2007 para 2008, após longa discussão, percorrendo o País, conversando com os movimentos sociais,
com as centrais, com analistas, com estudiosos sobre previdência, inclusive com a realização de vigílias nesta
Casa, aprovamos aqui, por unanimidade, o fim do fator previdenciário. O projeto, desde então, como eu disse,
está na Câmara, esperando votação dos nobres Deputados Federais. Infelizmente, lá se vão quase sete anos,
e nada aconteceu.
Por isso, eu saúdo, sim, a decisão do Diretório Nacional do PT, em Fortaleza, de exigir o fim do fator previdenciário.
Para quem não sabe, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em que o teto não é de R$4.390,
mas de R$30 mil, a aposentadoria é integral, e não existe fator previdenciário. Por que, então, somente no Regime Geral da Previdência, no qual o teto é de R$4.390, o fator é aplicado? Como se explica algo assim? Meu
Deus do céu!
Creio, Sr. Presidente, que o fato de o Partido dos Trabalhadores declarar o seu compromisso com o fim
do fator previdenciário é algo que reanima a luta de todos os brasileiros contra essa maldade.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O PT volta para as suas raízes. Isso é bom, é muito
bom, é positivo. Ele vai ao encontro de um Brasil democrático e popular, com direitos e oportunidades iguais
para todos. Assim, vamos construindo uma nova Pátria, porque Pátria somos todos.
A redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem redução salarial, é outra bandeira histórica dos trabalhadores brasileiros, do movimento sindical e social e do próprio PT.
Durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988 – eu estava lá com Olívio Dutra, com Lula, com
João Paulo de Monlevade e tantos outros, com os Deputados e Senadores Constituintes –, nós trabalhamos arduamente e reduzimos de 48 para 44. Depois, no inicio dos anos 90, em parceria com o então Deputado Inácio
Arruda, hoje Senador da República, apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 231 com o objetivo
de reduzir de 44 para 40. Conforme estudo do Dieese, seriam criados cerca de 3 milhões de novos empregos
com essa redução da jornada, sem redução do salário. Concluindo, Sr. Presidente, o primeiro passo seriam 40
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horas semanais, sem redução salarial. Quem sabe, num segundo momento, num passo mais avançado, poderíamos chegar ao que hoje há na França ou nos países considerados de Primeiro Mundo.
Respeitosamente, peço agora, Sr. Presidente, que a resolução do Diretório Nacional do PT, deliberada no
último final de semana, em Fortaleza, seja registrada nos Anais da Casa.
Ainda, Sr. Presidente, eu queria lembrar a importância da votação de hoje à noite na sessão do Congresso Nacional. Vamos votar a LDO, mas vamos votar também – e votarei com muita tranquilidade tanto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias como também neste projeto – o projeto encaminhado pela Presidenta Dilma,
aprovado por unanimidade por todos os Deputados e Senadores daquela comissão, que vai aportar cerca de
R$250 milhões para o Aerus, que teve como Relatora aqui a Senadora Ana Amélia.
Agradeço desde já ao Líder José Pimentel, que me autorizou, na última sessão do Congresso, a pedir a
inversão de pauta para o projeto da Presidenta Dilma, que vai garantir esse aporte de recursos do Aerus.
Eles estão acampados aqui no Salão Verde. E, quem sabe, hoje à noite ou amanhã pela manhã, eles possam voltar para suas casas tendo o que eles teriam de direito. Então, é um passo fundamental para eles receberem seu salário integral, e não o que estão recebendo hoje. Eles recebiam R$6 mil, R$7 mil, como comandantes,
como pilotos de avião, e agora estão recebendo em média de um a dois salários mínimos.
Cumprimento a Presidenta Dilma pela decisão. Ela poderia protelar mais, enrolar mais mediante instrumentos jurídicos, mas não o fez e mandou o recurso correspondente a essa parcela de imediato, para que os
companheiros do Aerus voltem a receber um salário decente, porque hoje o que recebem é muito aquém do
que teriam de direito, e é um salário indecente.
Tenho certeza de que vai haver quórum hoje à noite. Vamos votar, sim, os dois vetos, que não são polêmicos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Votaremos em seguida o projeto que contempla o
Aerus e, em seguida, votaremos a LDO para que, aí, o nosso orçamento tenha uma diretriz definitiva, aprovada
pelo Congresso Nacional.
Era isso e obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Pedro Simon, para uma comunicação inadiável.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso com profunda tristeza que nunca desejaria fazer este pronunciamento que vou fazer agora, principalmente depois de 65 anos de vida pública, 32 anos nesta Casa, às vésperas
de sair, sobre um projeto com o qual não recordo ter acontecido algo igual.
Não lembro que esse projeto tenha copiado algo que tenha acontecido. Nós sabemos – e sabemos bem
– que lamentavelmente nos últimos tempos a política no Brasil não é uma política baseada em princípios, não
é uma política baseada em programas partidários, não é uma política baseada em doutrina. São arranjos que
se fazem, arranjos muitas vezes que mudam, que se alteram semanalmente com um objetivo: maioria para
votar um projeto. Maioria casual, eventual, seja o que for, mas que dê vitória a um projeto. E os governos para
fazerem isso usam de todos os métodos possíveis. Estamos hoje com 40 ministérios, porque com trinta e tantos
partidos é necessário ter tantos ministérios para que os partidos pertençam à Base do Governo.
Então, esta é a realidade: troca-troca; é dando que se recebe.
Periodicamente, às vésperas de um projeto que o governo acha importante, é a mesma tragédia. Chama
Deputado ao gabinete; ministros vão atrás de outros: “Olha, tu tens isso. Tu queres esse projeto? Nós vamos
aprová-lo desde que tu votes no réu”. Essa manobra sempre foi feita. Esse troca-troca sempre foi feito. Essa
“compra” de votos – entre aspas – sempre foi feita. Mas agora nós temos uma inovação que não tínhamos até
então: a Dona Dilma, no triste fim do seu Governo e no trágico início do que está por vir, o que faz? Ela põe
uma verba de R$447 milhões em emendas parlamentares individuais e envia ao Congresso o projeto de lei que
flexibiliza a meta do superávit primário, cuja votação está prevista para hoje.
A Presidente Dilma editou decreto-lei que prevê cerca de 800 mil...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ...a cada um dos quinhentos e tantos Deputados e dos
81 Senadores, para que eles destinem as verbas para os seus redutos eleitorais. Mas, no mesmo texto, o Governo avisou que a verba só será liberada se os Parlamentares derem aval à mudança da regra da política fiscal.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

89

Mas o grave é que isso não ficou na palavra, isso não ficou no boca a boca. Ela fez um decreto, apresentou um decreto no qual ela determina: a verba só será dada, o Parlamentar só terá direito a essa verba de quase
R$1 milhão, se ele votar...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... o que está para ser votado agora exatamente (Fora
do microfone.)... da Presidenta com relação à Lei Fiscal.
Olha, não é uma câmara de vereadores do Interior, não é um Congresso de uma republiqueta lá do fim
do mundo. É o Congresso Nacional do Brasil, onde a Presidenta resolve botar no papel, oficializar, depois de
uma campanha em que se falou tanto em ética, que se falou tanto em programa partidário, que se falou tanto
em moral, em dignidade, e surge essa decisão. A Presidenta baixa o decreto, cria verba, mas diz ali:...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... “O Deputado ou o Senador só terá direito a essa
verba, se votar o projeto que ela quer que seja votado”.
Mas, por amor de Deus, eu estou entrando com um projeto de lei, Sr. Presidente, eu estou entrando exatamente neste momento numa tentativa de evitar este absurdo: projeto de decreto legislativo por meio do
qual eu susto. O Congresso Nacional suspende o decreto da Presidenta, determina que não ele não existe, o
decreto da Presidenta.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Na minha opinião, a entrada desse projeto já devia
ser um fator determinante para que as Bancadas dissessem que não vão aceitar a oposição. Eu acho até que
se deveria exigir que a própria Presidente retirasse, renunciasse, revogasse esse seu decreto. Aí, sim, eu acho
que o Congresso estaria livre e tranquilo para votar, inclusive, a favor. É claro que essa votação a favor já é estranha. A grande vitória, o grande mérito que nós tivemos através do tempo é o cumprimento da meta fiscal;
são normas estabelecidas através das quais as despesas do Executivo eram regulamentadas, determinadas e
fiscalizadas. Até este ano,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... todos os governos fizeram o máximo e o possível
para cumprir a determinação de ficar no limite.
A atual Presidente, este ano, como é um ano eleitoral, extrapolou todos os limites e gastou muito além
do que podia gastar. O que ela está fazendo agora? Como ela gastou muito além do que podia gastar, quando
ela tinha que prestar contas dos atos do seu Governo – e vai ficar provado que ela não cumpriu, que ela está
devendo –, ela quer mudar a lei. Eu só podia gastar 50; gastei 120. A lei diz que eram só 50. Pois ela vai dizer:
“Pode ser 120”, adaptando a lei àquilo que ela gastou. Essa é a piada! Essa é a piada da...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... Presidenta. E, em cima dessa piada (Fora do microfone.), ela quer nos colocar sócios dela. Que nós aprovamos um decreto dela, aprovamos, ganhando em contraprestação R$700 mil cada Senador e cada Deputado.
Além dessa minha decisão, a oposição também entrou no Supremo Tribunal com algo semelhante, solicitando que a mesma medida seja tomada por parte da Srª Presidente.
Lamento, lamento muito as manchetes de jornais. O que vai sobrar neste fim de Governo,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... ao lado da Petrobras, será esse decreto, esse decreto que é o vexame dos vexames.
Se a gente governava dando para receber, toma lá dá cá – me dá o ministério e eu voto em ti, o que se
fazia em acordo de boca –, agora é lei. Se bota na lei a determinação. Se tu votares com o Governo, levas o dinheiro. Se tu não votares, não levas o dinheiro. Que bela política do Partido dos Trabalhadores neste final de
Governo e neste início de outro.
Obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Pedro
Simon.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande
do Sul. Em seguida, o Senador Humberto Costa, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, e, logo após,
como oradora inscrita, a Senadora Gleisi Hoffmann.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Senador Jorge Viana, nosso Presidente desta sessão, Vice-Presidente da Casa!
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, estava prestando
atenção no pronunciamento do Senador Simon, que, com sua veemência, contundência, habilidade e competência conhecidas, abordou um tema do qual também vou falar, sob outro aspecto. Mas a ordem dos fatores
não altera o produto, Senador Simon.
Vendo a manifestação de V. Exª, animei-me ainda mais em trazer de volta o tema à tribuna porque nós
estamos vendo o País – a Nação, mas o País, que tem a governança, que tem a sociedade, que tem o seu PIB
– ser olhado com descrédito lá fora por essas coisas que estão acontecendo, que V. Exª descreveu há pouco.
Estamos vendo também esta Casa, a instituição base da democracia, tanto quanto o Executivo e o Judiciário, envolvida nesse processo de enfraquecimento e de fragilização na hora em que vamos, dependendo
do resultado da votação, compactuar com a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, mudando a meta de
superávit fiscal para 2014.
De Gaulle, talvez, tivesse razão: não é um País sério. É preciso, então, que tenhamos em conta que o
Governo Federal, agora, com o absoluto descontrole das contas, quer que o Congresso referende a sua incapacidade fiscal, aprovando o Projeto de Lei nº 36, por meio do qual prevê a diminuição da meta do superávit
primário para este ano. Esse superávit está, como todos sabem, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
que foi aprovada neste ano. Agora, no final do exercício, no apagar das luzes de 2014, não tendo cumprido as
metas, a Presidência da República envolve o Congresso neste jogo de faz de conta, para tentar passar a ideia
de que estamos diante de uma administração séria. Na realidade, está se valendo de um artifício, que é a mudança da lei, para fazer crer que não descumpriu a lei que foi escrita, tentando impor um efeito retroativo, com
o objetivo de esconder o descontrole das contas públicas.
Antevendo que não é possível fechar o ano com um resultado favorável, o Governo não assume a sua
capacidade de gerir os recursos arrecadados do trabalho dos brasileiros. E vale lembrar que nós cidadãos brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo.
O que fazem os responsáveis pela condução dos destinos, então? Usam a criatividade para o bem, o que
todos aplaudiríamos, ou para subverter regras mais explícitas de demonstração das atividades administrativas
e aparentar que estamos diante de um resultado positivo das contas públicas?
É esse cenário que querem colocar diante do cidadão, da sociedade brasileira, desafiando o Congresso
a também entrar nesse processo desgastante.
O que se quer esconder retirando da meta do superávit fiscal as desonerações dos tributos e dos gastos realizados no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)? É possível fazê-los desaparecer assim, como
num passe de mágica?
Se existe um superávit fiscal previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias sancionada pela própria Presidente da República, é um objetivo a ser respeitado – a lei tem de ser respeitada –, com vistas ao saneamento
das contas públicas do País. Não se pode liberar a gastança ou abrir mão de receitas importantes e, depois, por
meio de artifícios muito questionáveis, tentar distorcer o resultado a ser apresentado por essas mesmas contas.
Num país que se caracterize pelo respeito às leis, essa proposta, certamente, não teria êxito.
Isso ajuda a consolidar a célebre frase atribuída, como eu disse, a De Gaulle: “Este não é um País sério!”
Daí vem o descrédito perante a comunidade internacional!
O Governo, buscando mascarar o resultado esperado para este ano, que foi, eu diria, medíocre, envia ao
Legislativo este famigerado projeto, o PLN nº 36, para retirar dos cálculos da meta de superávit as desonerações de tributos. O próprio Governo abriu mão de receitas importantes e devia ter previsto seu impacto nas
contas públicas!
Aliás, lembro que o Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, gaúcho como nós, Senador Pedro
Simon, ao fazer uma avaliação dos oito anos da sua gestão, declarou à Agência Brasil, no dia 26 de novembro
de 2014 – abrem-se aspas: “A redução do esforço fiscal nos últimos anos foi essencial para estimular a economia e impedir que os efeitos da crise internacional se agravassem sobre o Brasil”. Fecham-se aspas. É uma declaração textual.
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Arno Augustin também deu pouco valor ao fato de a agência de classificação de risco Standard & Poor’s
ter rebaixado a nota da dívida pública brasileira, afirmando que ela não representa a unanimidade da opinião
dos investidores estrangeiros. Em setembro, foi a Moody’s que rebaixou a perspectiva do País, ainda que não
tenha mudado a nota. E a agência Fitch manteve a classificação de risco, apesar dos menores resultados fiscais.
Srªs e Srs. Senadores, o Secretário do Tesouro Nacional só não se lembrou de mencionar que houve um
manifesto assinado por 164 professores universitários de Economia, do nosso Brasil e do exterior, sobre alguns
aspectos da economia brasileira e alguns argumentos usados na última campanha eleitoral. Vale destacar alguns pontos desse manifesto.
O primeiro deles diz que países da América Latina, região muito sensível a turbulências na economia
mundial, estão em franca expansão econômica. Por exemplo, a Colômbia deve crescer 4,8% neste ano, com
inflação de 2,8%; o Peru crescerá 3,6%, com inflação prevista de 3,2%; e o México cresce 2,4%, com inflação
estimada em 3,9%. O Brasil, por sua vez, alardeado como uma das maiores economias mundiais, terá um crescimento máximo próximo de zero, com inflação que pode chegar a 6,5%.
Entre as 38 economias com crescimento do PIB disponível no site da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas Brasil, Argentina, Islândia e Itália se encontram em recessão.
E óbvio que a crise internacional não afeta apenas poucos países!
Os economistas também atribuem o desempenho pífio da economia e a perspectiva de retrocesso nas
conquistas sociais às políticas econômicas equivocadas do Governo. Destacam, ainda, que a utilização recorrente de truques contábeis destruiu a confiança na política fiscal. E essa é fundamental para manter todos esses
ganhos sociais dos programas que defendemos, como o Bolsa Família, por exemplo.
Portanto, as maquiagens nas demonstrações econômicas saltam aos olhos de qualquer observador, nem
é necessário ser muito atento. Então, a quem o Governo pretende enganar com o Projeto de Lei nº 36, do Congresso Nacional, que tem a finalidade de alterar o resultado fiscal? A verdade é que houve uma distribuição de
benefícios em detrimento da arrecadação de recursos previstos no Orçamento. O Governo não cumpre a lei, o
que se afigura um péssimo exemplo para os cidadãos, e agora entende por bem mudar a lei para se justificar.
Salienta ainda o manifesto dos economistas a ocorrência de mudanças constantes e inesperadas de regras – é a tal insegurança jurídica –, como alterações arbitrárias de alíquotas de impostos, o que aumenta a
desconfiança dos empresários para o planejamento de suas atividades. Isso acontece também com as prefeituras municipais e com os Estados, já que esta Federação está fragilizada.
Porém, o excesso de intervencionismo afeta também as empresas estatais, bastando citar o represamento
artificial dos preços de energia e derivados do petróleo, minando a capacidade de investimento das empresas
do setor energético.
Mais um ponto que considero essencial entre os que constam do manifesto é o da expansão da oferta
de crédito subsidiado de forma discricionária e até irresponsável.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Já vou terminar, Sr. Presidente.
Esses economistas afirmam que “a distribuição arbitrária de crédito subsidiado produz distorções na alocação de recursos do País e contribui para o baixo crescimento econômico”. E mais: “Os subsídios envolvidos
geram altos custos fiscais, que o atual Governo tenta esconder com malabarismos e truques contábeis. Estes
expedientes destruíram a confiança nas estatísticas fiscais do País”. Vejam o que aconteceu com o Ipea em plena campanha eleitoral!
Os economistas expõem no manifesto a sua opinião de que os recursos gastos na forma de subsídios
injustificados poderiam ser usados para ampliar programas sociais e investimentos públicos em educação, em
saúde e em infraestrutura, onde temos tantas deficiências.
A conclusão é a de que o Brasil tem sérios desafios pela frente e a de que, para enfrentá-los, é necessário
um debate transparente e honesto.
Não vale colocar a culpa do fraco desempenho da economia brasileira...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS) – ...na conjuntura internacional. (Fora do microfone.)
Aliás, Sr. Presidente, não existe, no momento, uma crise internacional generalizada e, como já vimos,
países da América Latina sem o mesmo potencial econômico do Brasil apresentam um desempenho muito
superior ao nosso.
A exposição de motivos que acompanha o PLN nº 36 utiliza o argumento de que “a redução do ritmo de
crescimento da economia brasileira afetou as receitas orçamentárias de forma que se faz necessário garantir
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espaço fiscal para preservar investimentos prioritários e garantir a manutenção da competitividade da economia por meio da desoneração de tributos. As políticas de incentivos fiscais e a manutenção dos investimentos
tornaram-se imprescindíveis para minimizar os impactos do cenário externo adverso [é claro] e garantir a retomada do crescimento da economia nacional”.
É o que diz o manifesto.
É óbvio que se trata de um argumento falacioso, facilmente contestado...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS) – Desculpe-me! Esse foi o texto do PLN. Eu estava até atribuindo uma declaração que jamais os economistas dariam como se fosse deles. Esse é o texto do PLN nº 36.
É óbvio que se trata de um argumento falacioso, esse da exposição de motivos do PLN nº 36, facilmente
contestado pelos indicadores apresentados no manifesto dos economistas – agora, sim –, que apresentam
evidências de que países com menor potencial do que o Brasil têm obtido excelentes resultados econômicos.
O Governo faria melhor se cuidasse com mais seriedade dos recursos públicos, com maior qualidade
no gasto e com uma boa governança. Para que manter uma máquina tão inchada, com quase 40 Ministérios,
que se tornou um grande cabide para a colocação de aliados, numa aliança política que vai de A a Z, sem nenhuma consistência ideológica?
O site do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística mostra que o Poder Executivo reúne mais de 22 mil cargos de confiança, com impacto de R$4 bilhões ao
ano. Talvez, por isso, hoje, a equipe econômica do Governo já esteja sinalizando um cuidado maior exatamente
com esse aspecto da gastança das contas públicas.
Esse desrespeito à Lei Orçamentária está previsto na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que “define os
crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento”.
Art. 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
[...]
VI – A lei orçamentária.
Agora, o Governo quer empurrar goela abaixo do Congresso uma proposta que é como se concedesse
uma anistia para esse descuido e essa irresponsabilidade com o dinheiro público? Deveria, no meu entender,
sujeitar-se às consequências legais dessa irresponsabilidade.
O Parlamento é uma instituição que se originou, nas democracias modernas, principalmente da necessidade de aprovar e acompanhar a execução do Orçamento, de fiscalizar e de cuidar dos recursos públicos.
Agora, a Presidente da República vem, ao final do exercício, afirmar...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ...que aquela regra sancionada em 2013 não estava valendo? A mudança retroativa da LDO só serve para desmoralizar o Congresso Nacional, bem como o Orçamento,
a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana
Amélia.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança do PT, meu Líder Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham
pela Rádio Senado, nós Líderes da Base do Governo no Congresso Nacional, na noite de ontem, no Palácio do
Planalto, tivemos uma reunião muito proveitosa com a Presidenta Dilma Rousseff. Foi uma ocasião em que a
Presidenta pôde deixar claro para todos nós o momento sensível pelo qual passa o Brasil nesta conjuntura de
crise econômica mundial.
Ela reiterou que todos os esforços feitos pelo Governo Federal, como a redução de impostos e os investimentos em infraestrutura, evitaram que tivéssemos uma redução de até 1,5% de nosso Produto Interno Bruto,
com reflexos nefastos sobre a geração de empregos e sobre o crescimento da renda dos trabalhadores. Foram
medidas anticíclicas tomadas acertadamente para evitar que a crise solapasse alguns dos pilares básicos de
nossa economia. Em razão disso, são medidas que exigem um redimensionamento de nossa Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que está em tramitação no Congresso.
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A realização dessas readequações é fundamental para que evitemos o contraditório quadro de contabilizarmos um superávit mais polpudo, ao mesmo tempo em que sufocamos Estados e Municípios pela ausência
de repasses que os ajudariam a fechar as contas deste ano.
Em razão disso, estamos em um amplo esforço para, logo mais, às 18 horas, durante sessão do Congresso, nós, da Base do Governo, votarmos, de forma coesa, em favor do PLN n° 36, brilhantemente relatado pelo
Senador Romero Jucá, com a finalidade de introduzir uma nova e mais arejada lógica no nosso sistema de metas, que, nos dias de hoje, mais do que necessário, é imprescindível.
O trabalho feito foi preciso, detalhado e evidenciou a todos os que se dispuseram a enxergá-lo com inteligência o quanto servirá para garantir a solidez da nossa economia neste momento. Esse ajuste na Lei de
Diretrizes Orçamentárias assegurará ao País os níveis de emprego e renda que não podemos perder, sob pena
de enormes prejuízos à população.
De 2007 a 2014, votamos sete LDOs e, em cinco delas, realizamos alterações em favor do seu aperfeiçoamento. O que estamos fazendo agora não tem, dessa forma, nada de novo, nenhuma novidade. O que ocorre
é que, na conjuntura atual, com o cenário de crise internacional ainda persistente, em que há reflexos sobre a
nossa economia, é imprescindível que possamos ter uma política fiscal mais livre, com vista a que seja, mais
facilmente, adaptável às oscilações do cenário econômico.
Temos um quadro mundial de estagnação, e, internamente, isso prejudica nosso crescimento, diminui
nossa arrecadação, desaquece nossa economia. Diante dessa situação adversa, nós temos duas opções: ou paramos o País para acumular recursos com a finalidade de pagar juros da dívida e fixamos os olhos apenas nos
credores, ou pensamos na população e aceleramos nossa recuperação com investimentos em infraestrutura e
desonerações tributárias que aqueçam nossa economia, garantam empregos e mantenham a renda dos brasileiros.
É justamente esta a posição do Governo Federal: a opção pelos trabalhadores brasileiros, a maneira de
agir, rápida e inteligente, para fazer face aos desafios que se apresentam ao País neste momento.
Então, toda essa discussão em torno da LDO 2014 resume-se a algo bem simples: vamos ampliar a banda de abatimento da margem do chamado superávit primário, ou seja, vamos poder deduzir da meta todos
os gastos com investimentos do PAC e com desonerações implementadas pelo Governo Federal. A mudança
preserva o conceito de abatimento do superávit primário, restringindo-o, exclusivamente, aos recursos executados pelo Programa de Aceleração do Crescimento e pelas desonerações realizadas com impacto em 2014.
Na linha da responsabilidade fiscal assumida pela presidenta Dilma, iremos assegurar o máximo de superávit primário. Aliás, o compromisso é de que ele chegue a mais de R$10 bilhões, ao mesmo tempo em que
garantiremos a execução de investimentos prioritários e a manutenção dos incentivos à economia nacional,
por meio da desonerações de tributos.
Até setembro passado, o item do orçamento que mais se ampliou em 2014, em relação a 2013, foram os
investimentos, 34%, sendo que os do PAC ficaram em 47,8%, demonstrando que está em marcha um importante ciclo de obras em todo o Território nacional.
De forma que a proposta do Governo pretende nada mais do que compatibilizar a meta fiscal, estabelecida com o ciclo econômico atual.
Em todos os anos em que a LDO autorizou o abatimento de um volume considerável de PAC, não foi utilizado todo o limite permitido. Ao que tudo indica, neste ano também não iremos utilizar todo o abatimento
que será possível com a alteração proposta.
Não estamos aqui pedindo um cheque em branco, porque a meta só poderá ser abatida se houver investimentos do PAC e se houver desonerações. O montante máximo dos dois já está definido.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – O momento pede que recuemos em um
campo para avançarmos em outro, sem, contudo, abrir mão do compromisso de realizar maior superávit primário, o que significa utilizar o menor abatimento do PAC e de desonerações.
Não há qualquer sinal negativo dado pelo Brasil em relação a isso. Todos sabem que temos um compromisso inarredável com a responsabilidade fiscal e com o controle da inflação, mas a meta de superávit deve
ter um comportamento anticíclico.
Em momentos de grande crescimento, fazemos maior superávit, como em 2011, quando aumentamos
em R$10 bilhões a meta de primário e, em 2008, quando se criou o fundo soberano para poupar parte da arrecadação. No entanto, em momentos de desaceleração, temos de assumir um superávit menor, como fizemos em 2009 e podemos fazer agora. E podemos fazer isso porque a solidez da nossa economia não está em
questão. Nossa dívida pública líquida equivalia, em 2002, a 60,4% do Produto Interno Bruto. Atualmente, essa
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relação é de 35% do nosso PIB. Em 12 anos, essa relação dívida/PIB caiu em mais de 40%, ao passo que a nossa
equivale hoje, como disse, a apenas 35%, enquanto países como Grécia, Itália, Portugal e Japão devem mais
do que 100% do próprio Produto Interno Bruto.
Não há mais, por parte dos credores da dívida pública brasileira, temor de que ela deixe de ser paga.
No início dos anos 2000, o risco país do Brasil, que afere a confiança do mercado internacional de que a
dívida será honrada, foi a quase 2.500 pontos.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Hoje, está na casa dos 200 pontos. Dez vezes menos.
Os Governos Lula e Dilma souberam aproveitar os bons tempos para implementar as necessárias políticas anticíclicas, com a finalidade de evitar que a crise prejudicasse a vida dos trabalhadores brasileiros. Tiramos
o peso de cima dos investimentos e da produção, para que não houvesse demissões e para apoiar a nossa indústria; mantivemos e expandimos os programas de geração de renda e de redução da desigualdade social,
ao mesmo tempo em que demos acesso a bens e serviços essenciais à população, como é o caso da moradia,
por meio do Minha Casa, Minha Vida; intensificamos investimentos nas obras incluídas no PAC; desoneramos
produtos da cesta básica e a folha de pagamentos para 56 setores econômicos, formalizando o emprego e fomentando a competitividade das empresas; reduzimos tributos sobre o transporte coletivo urbano e sobre a
energia elétrica; ampliamos as faixas de enquadramento ao Simples, incentivando as micros, pequenas e médias empresas.
Tomamos, enfim, incontáveis medidas, que, somente no Governo da Presidenta Dilma, geraram mais de
5,7 milhões empregos formais e reduziram o desemprego às menores taxas da série histórica.
O Brasil continua atraindo grandes volumes de investimentos estrangeiros diretos, o que reitera a confiança em nossa economia. É claro que seria preferível estarmos em situação mais confortável de ter um largo
superávit primário, mas nenhum país no mundo goza hoje dessa situação vantajosa.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – A questão, então, é optar por fazer ajustes
ortodoxos e mandar a conta – vou concluir, Presidente – para a população, remédio amargo que já experimentamos, no passado, com arrocho salarial, alta de preços, de impostos e desemprego, ou de ajustar referenciais
técnicos para garantir emprego, renda e ritmo de crescimento. Essa é a opção da Presidenta Dilma;
Por essa razão, temos certeza de que, no dia de hoje, o Congresso Nacional não vai faltar ao Brasil e aprovará o PLN que ora debatemos e modificará a LDO, para que, assim, possamos estabelecer uma nova meta do
superávit primário e, com isso, garantir a continuidade da geração de empregos, de renda e o avanço econômico do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o meu Líder, Humberto Costa.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, como oradora inscrita.
Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado,
o que me traz a esta tribuna é justamente a matéria em relação a qual o meu antecessor, o Senador Humberto
Costa, usava a tribuna, o PLN nº 36, que faz alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Muito tenho ouvido sobre esse PLN, inclusive críticas muito ácidas à Presidenta Dilma, ao seu Governo,
porque teria negligenciado as contas públicas, e mexer em um resultado ou em uma meta de resultado na
LDO é quase que indefensável.
Primeiro, é importante nós destacarmos o que é um resultado, o que é uma meta. Em nenhum momento
a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós temos que definir superávits primários nos Orçamentos da União,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento da União. O que diz o art. 4º §1º é que se deve, sim, definir uma meta de resultado nominal e primário. Não diz se esse resultado tem que ser positivo ou negativo,
superavitário ou deficitário. Deve-se ter um resultado.
Pois bem, o Governo tem seguido essa política e tem mandado sistematicamente ao Congresso Nacional
a sua meta de resultado, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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É interessante dizer que a meta de resultado não é um objetivo em si mesmo, Senador Pedro Simon. Eu
escutei o seu pronunciamento desta tribuna, assim como também o da Senadora Ana Amélia. Ela não é um
resultado em si mesmo. Ela é um instrumento de política fiscal para ser utilizada em momentos nos quais haja
grande arrecadação ou em momentos de fartura no orçamento fiscal, para que possamos fazer uma poupança
para pagar serviços da dívida; não só os serviços, mas também parcela do principal. E, em momentos nos quais
não haja fartura, nos quais estejamos submetidos a uma conjuntura difícil, podemos diminuir esse resultado,
inclusive podemos, sim, ter um resultado negativo. Não há nenhuma determinação na Lei de Responsabilidade
Fiscal; não há nenhuma determinação na Lei de Responsabilidade Fiscal de que nós temos que ter um resultado
positivo. Não há nenhuma determinação. Nós temos que ter um resultado. Portanto, o resultado, a meta de
resultado é um instrumento da política fiscal.
Eu não tenho dúvida de que, de todas as políticas da macroeconomia que nós discutimos, a fiscal é a
mais instigante, porque ela trata do cotidiano da Administração Pública e da relação direta da disposição de
recursos para projetos e para ações do Governo.
Por isso é que gera tanto debate, e, por isso, não podia uma lei, que é de responsabilidade fiscal, engessar a Administração Pública.
É importante deixar claro aqui, Sr. Presidente, que, em nenhum momento, a Lei de Responsabilidade
Fiscal determina que o governo tem que definir o superávit primário – em nenhum momento! A lei é clara:
tem que haver uma meta de resultado nominal e primário. Primário, o que é? A economia que vou fazer entre
a minha receita e a despesa para pagar o serviço da dívida ou uma parcela do seu principal; e nominal é onde
vou computar todas as despesas, inclusive a despesa de dívida.
Por que adotamos o sistema de metas de resultado no Brasil? Exatamente para fazer frente a uma grande dívida pública que tínhamos.
Em 2002, como disse aqui o Senador Humberto Costa, tínhamos uma dívida pública que ultrapassava a
casa de 60% do PIB – uma dívida altíssima –, além de uma dívida externa também muito alta, e não tínhamos
reservas internacionais, dependendo a nossa liquidez, para fazer frente às reservas, de um empréstimo com o
Fundo Monetário Internacional.
Precisávamos ter um elemento, um instrumento que nos ajudasse a equilibrar as contas, ou seja, a pagar
o serviço da dívida e reduzir o seu impacto em relação ao nosso Produto Interno Bruto. Então, a partir de 2002,
2003, colocamos o resultado de metas como obrigatório.
É importante dizer que, antes disso, o governo do então Presidente Fernando Henrique tentou estipular
e cumprir as metas, mas não conseguiu cumprir as metas estipuladas. E só apenas depois, no governo do
Presidente Lula, quando isso se tornou obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conseguimos cumprir
as metas determinadas.
E é importante registrar nesta tribuna, como registrou aqui o Senador Humberto Costa, que já fizemos
alteração de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já mudamos em sete anos as metas de resultado nominal e primário da LDO e, em nenhum momento, tivemos a controvérsia que estamos vendo aqui. Por quê?
Porque é possível mudar, porque é legítimo este Congresso mudar, é legítimo a Presidenta mandar para cá uma
medida, pedir a mudança e este Congresso mudar. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma irresponsabilidade e não há nenhuma falta de planejamento, até porque o planejamento, em qualquer circunstância
que se faça, não é determinativo.
Nós sabemos que ele sofre injunções da conjuntura. Portanto, muitas vezes, nós temos que corrigir alguns rumos e nos adequar ao que está acontecendo.
Então, eu queria deixar claro, desta tribuna, para que não pairem dúvidas sobre a responsabilidade da
Presidenta da República. Não posso ouvir, Senador Pedro Simon, V. Exª, a quem eu respeito tanto, fazer a declaração que V. Exª fez, de que a Presidenta não tem responsabilidade com o planejamento e com as contas
públicas. Não é verdade. A Presidenta Dilma é uma pessoa séria, uma pessoa que tem muita responsabilidade,
sim, com as contas públicas. Tanto tem que, de maneira aberta, transparente, mandou a esta Casa o pedido de
mudança na meta. E não é porque ela quer. É porque nós temos uma conjuntura adversa. E não é porque ela
não foi capaz e competente em relação à política interna econômica do Brasil, mas é porque nós temos uma
política externa adversa, e nós conseguimos, mesmo a duras penas, com todas as dificuldades que tivemos
aqui, manter o emprego, manter a renda, manter as condições mínimas de vida digna do trabalhador, coisas
que não conseguiram países desenvolvidos, como a própria Espanha e a Itália. É importante dizer isso. Eu não
posso ouvir dos nossos companheiros Parlamentares acusações nesse sentido, porque não são acusações justas. Não são acusações pertinentes. Quero dizer novamente: a meta de resultado é um instrumento de política
fiscal. Pode ser usada para aumentar um superávit, para diminuir, para equilibrar as contas, e pode ser usada
como um ajuste cíclico.

96

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Senador Pedro Simon, antes de passar a palavra para V. Exª fazer um aparte, eu queria aproveitar para
dizer que nós conseguimos reduzir a nossa dívida líquida em relação ao PIB a 32,9%. Em 2002, 2003, quando o
Presidente Lula assumiu a Presidência do Brasil, a nossa dívida era mais do que 63% do Produto Interno Bruto.
Com as economias sucessivas que nós fizemos, com os primários que conseguimos fazer – inclusive, mudamos
muitos; como eu disse aqui, já mudamos a LDO várias vezes –, conseguimos reduzir a dívida a 32,9% do PIB.
Só para V. Exª ter uma ideia de quanto é hoje a dívida líquida de alguns países, como a do Japão, por exemplo,
que passa por uma recessão. A dívida líquida do Japão em relação ao PIB é de 134%. A dívida líquida da Itália
em relação ao PIB é de 110%. A dívida líquida da França em relação ao PIB é de 84%; do Reino Unido, de 80%;
dos Estados Unidos, de 56%; da Alemanha, de 40%; do México, de 39%; da África do Sul, de 37%.
Então, Senadores, não dá para dizer que o Brasil tem um problema de dívida que extrapola suas condições de pagamento. Nós não estamos numa situação de insolvência, como estávamos em 2002, quando
devíamos ao Fundo Monetário Internacional, não tínhamos reservas internacionais e nossa dívida líquida em
relação ao PIB era uma das mais altas.
Mas vamos dispensar a dívida líquida, porque agora se tornou praxe usual falar em dívida bruta. Quando
o Brasil consegue o equilíbrio da sua dívida líquida, agora temos de dar conta da nossa dívida bruta.
Mas mesmo a nossa dívida bruta, Senador Valadares, é uma das menores entre os BRICS e os países desenvolvidos – uma das menores! A nossa dívida bruta, que já foi de cerca de 60%, hoje é de 56,4% – uma dívida bruta de 56,4% do PIB –, menor do que a dívida líquida que tínhamos em relação ao PIB em 2002 e 2003,
Presidente – menor!
Como está a situação da dívida bruta de países desenvolvidos? O Japão, por exemplo, tem uma dívida
bruta de 243% em relação ao seu PIB; a Itália, de 132%; os Estados Unidos, de 104%; a França, de 91%; o Reino
Unido, de 90%; o Canadá, de 88%; a Alemanha, de 78%; a Índia, de 61%; e o Brasil, de 56%.
Portanto, também em relação à dívida bruta não há que se falar que corremos risco de desequilíbrio.
Portanto, não há por que impormos um ajuste fiscal ao nosso Orçamento, tirar dinheiro de investimento, que
é fundamental para o desenvolvimento deste País, ou tirar a possibilidade de desoneração do setor produtivo,
para fazer economia para pagar serviço de dívida, quando, na realidade, a dívida não é o nosso maior problema – já foi o nosso maior problema, hoje não é o nosso maior problema. Nosso maior problema hoje é fazer
frente a um desenvolvimento sustentado.
E, aí, cortando investimentos, Senador Pedro Simon – desculpe-me –, não dá para termos desenvolvimento. Se retirarmos os benefícios fiscais, vamos comprometer o emprego neste País. É isso que vai acontecer.
E fico muito abismada de ver aqui, no Congresso, falando contra isso Senadores e Deputados que já vi
defendendo na tribuna o aumento de desonerações fiscais para diversos setores da sociedade. Aliás, o que a
Presidenta mandou para cá – e pude acompanhar como Ministra Chefe da Casa Civil várias medidas provisórias
de desoneração – não tinha nem a metade dos setores que voltaram do Congresso Nacional para ela sancionar.
Então, esta Casa é expansionista em despesas, sim. Esta Casa, sempre que pode, aprova projetos que
aumentam despesas.
Esta Casa não pode ter dois pesos e duas medidas.
O que nós estamos aqui querendo dizer é que a meta de resultados – não é o superávit primário; é a
meta de resultados – estabelecida pela LDO pode ser alterada. Isso não consiste em crime de responsabilidade
e nem tampouco em falta de planejamento da Presidência da República. Muito pelo contrário, tem a ver com
uma adequação do planejamento dado a uma conjuntura que nós temos.
Não há como justificar uma economia do nosso Orçamento hoje para pagar um serviço de dívida que
não é o preponderante na realidade da economia brasileira. Não é isso que vai causar descontrole, não é isso
que vai causar impacto no nosso desenvolvimento.
Portanto, nós precisamos tratar este tema com a serenidade, mas sobretudo com a seriedade que ele
requer. Não dá para fazer discurso fácil aqui. A questão da economia hoje no País, de você poder pilotar o Brasil para garantir emprego, renda e desenvolvimento, requer medidas as mais diversas possíveis. E essa é uma
medida que a Presidenta Dilma mandou a esta Casa.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Quero dizer mais aqui aos Senadores: o que
caracteriza a responsabilidade fiscal de um governo são exatamente...
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – V. Exª vai me conceder um aparte?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu já vou conceder-lhe o aparte, Senador
Pedro Simon.
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O que caracteriza a responsabilidade fiscal de um governo são exatamente alguns indicadores que são
macro e que demonstram hoje que nós temos saúde nas nossas finanças públicas. Vou dar um exemplo para
V. Exª.
A Previdência Social, que em 2007 consumia 1,7% do Produto Interno Bruto do Brasil, ou referenciava-se
em 1,7% do PIB, hoje equivale a 0,8% do PIB.
A despesa com pessoal – que para mim é um dos melhores indicadores sobre controle orçamentário,
controle financeiro público –, que era de 4,5% em 2003, 4,5% do PIB, hoje é de 4,1%.
As despesas com juros – aí é importante, porque esse é o foco da discussão aqui –, que em 2003 eram
de 8,5% do Produto Interno Bruto, hoje são 4,6%.
Portanto, não há que falar em desequilíbrio de contas públicas nem de desequilíbrio orçamentário. Esses
macroindicadores mostram que nós temos equilíbrio.
Onde nós aumentamos as nossas despesas? Onde esta Casa cobra e sempre requer aumento: na área
social. Foi na educação, foi na saúde, foi na assistência social. Isso é importante deixar claro.
Por isso, eu queria fazer um desafio aqui àqueles que acham que nós não precisamos rever a meta de
resultados que está na LDO: que nos digam então onde cortar para fazer frente aos investimentos ou onde
cortar para fazer frentes às ações tributárias.
Ninguém veio a esta tribuna para dizer isso – ninguém veio a esta tribuna para dizer isto! Fala-se que o
Governo gasta muito e gasta mal. Onde gasta muito e gasta mal? No Bolsa Família? No recurso para educação?
No recurso para saúde? No recurso para assistência social? É aí que gasta mal? Então, é preciso, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, que tenhamos responsabilidade na discussão dessa matéria.
Mais uma informação importante: em 2013, o Brasil foi um dos países que fez o menor primário entre os
países do G20. Nós fizemos 1,9% de primário; a Itália fez 2,0%; só a Arábia Saudita fez mais do que todo mundo:
8,3%. Mas o Japão teve resultado negativo; os Estados Unidos, negativo; a Austrália, negativo; Índia, negativo
– menos 2%; França, negativo; México, negativo. Todos os países do G20 tiveram resultado primário negativo.
O Brasil foi o único, em 2013, que teve resultado positivo.
Para encerrar – antes quero passar a palavra ao Senador Pedro Simon, se o Presidente me permitir –,
quero falar das medidas de ajuste que a Presidenta Dilma tomou ao longo dos seus quatro anos de Governo.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Para o que chamei a atenção no meu pronunciamento,
nobre Senadora, é um aspecto em que V. Exª não tocou. É estranho que, pela primeira vez na história deste País
– como diz o PT e o Dr. Lula –, aquilo a que o governo do PT já está acostumado: toma lá, dá cá, troca, chegamos
a 40 ministérios; para votar um projeto, uma emenda, esses acordos são feitos, esses conchavos são feitos. Mas
a atual Presidente, pela primeira vez na história do Congresso Nacional, botou isso numa lei expressa no papel,
baixou um decreto, dando a cada Deputado e a cada Senador cerca de R$800 mil, para gastar nas suas bases, e
condicionou isso a eles votarem a lei que está lá. Se votarem esse decreto a que V. Exª está se referindo, eles ganham os R$800 mil; se não votarem, não ganham. Esse conchavo já foi feito, esse acordo já foi feito, essa compra
de voto já foi feita, mas, no papel, com lei votada, é a primeira vez na história deste País, no Governo de V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Desculpa, Senador Pedro Simon. Talvez V.
Exª não se recorde de que é a primeira vez neste País que temos emendas parlamentares de execução obrigatória. E, portanto, todo decreto que dispõe sobre a quota financeira de um mês tem que dizer as despesas que
ele vai pagar. E é obrigatória a despesa parlamentar, foi votada nesta Casa. Eu não estava aqui quando V. Exªs
votaram as emendas obrigatórias.
Então, a Presidenta tem que colocar em decreto todas as despesas obrigatórias que estão ali, que vão
fazer parte daquela quota financeira do mês. Não me estranha que ela tenha colocado, porque é obrigatória a
emenda. Foi este Congresso que votou, os senhores que votaram. Aliás, votaram na LDO, e, agora, há uma PEC
sendo votada na Câmara dos Deputados.
(Soa a campainha.)
A SRª. GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu concedo um aparte ao Senador Valdir
Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Um minuto apenas, Sr. Presidente, Srª Senadora Gleisi Hoffmann, Srªs e Srs. Senadores. Acho que está havendo um equívoco. Estão levando esse negócio desse
decreto para jogar isso contra os Parlamentares. Eu não quero saber de R$700 mil, de R$1 milhão. Isso não
representa absolutamente nada. Muito mais importante foi o que se promulgou aqui hoje pelos Presidentes
Renan e Henrique, dando 1% a mais, mesmo que escalonado, para o FPM, porque nada mais, nada menos,
apresentarmos as emendas aqui é para ajudar os Municípios brasileiros, para ajudar os Municípios dos nossos
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Estados que têm dificuldades financeiras para sustentar a saúde, a educação e tudo o mais. Então, essa questão do decreto, acho que foi até uma infelicidade de ter coincidido neste momento da votação do superávit
aqui no Congresso Nacional. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Se não quiser liberar,
vou votar por uma questão de Brasil, da economia do País, que acredito que vai melhorar a partir do ano que
vem, mas não por causa de R$700 mil. Eu tenho visto Senadores e Deputados reclamando do Governo por ter
baixado esse decreto. Mesmo que não tivesse colocado as emendas parlamentares, mas que não tivesse feito
esse decreto neste momento. Obrigado, nobre Senadora.
A SRª. GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu agradeço, Senador Valdir Raupp.
Só como estava esclarecendo ao Senador Pedro Simon, esse é um decreto usual que se faz para destacar
as despesas que serão pagas com a quota financeira liberada para aquele determinado mês.
Como as emendas são obrigatórias, foi por isso que foi colocado.
Agora quero dizer aqui, para encerrar, Sr. Presidente, que a questão de ajuste fiscal nunca foi um problema para o Governo da Presidenta Dilma. Aliás, eu nunca ouvi a Presidenta Dilma falar, nem na campanha
e nem em outro momento, que era contra ajuste fiscal. Muito pelo contrário, os maiores ajustes fiscais foram
feitos durante o Governo da Presidenta Dilma. Eu me lembro que entrei no Governo em junho de 2011, como
Ministra da Casa Civil, e, naquele ano, nós estávamos fazendo um contingenciamento, um corte no Orçamento...
(Soa a campainha.)
A SRª. GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... de R$50 bilhões; R$50 bilhões foi o corte
que a Presidenta Dilma determinou ao Orçamento da União em 2011.
Muita gente não acreditava que esse corte seria feito, achava que era impossível. Não só foi possível, foi
feito, como, em 2012, houve mais um contingenciamento de R$50 bilhões.
Nesses dois anos, foram economizados R$100 bilhões e foi essa economia que deu condições para que
a gente pudesse aumentar os recursos do PAC e pudesse fazer as desonerações que foram votadas por esta
Casa, corroboradas por esta Casa, ampliadas por esta Casa para diversos setores da economia brasileira. Foi
isso que deu condições à Presidenta de fazer.
Então, a Presidenta Dilma não é contra ajuste fiscal, não é contra o controle das contas públicas. Muito
pelo contrário, nós sabemos que precisamos de contas equilibradas para termos o desenvolvimento. O que
a Presidenta é contra é política de arrocho, é contra juros estratosféricos, cortes enormes no Orçamento da
União. Isso sim, leva ao desemprego, leva à baixa renda. Com isso a Presidenta não compactua, nem nós compactuamos. Agora, haver ajuste fiscal, haver equilíbrio nas contas sempre foi um compromisso da Presidenta.
Portanto, aprovar a alteração da LDO hoje, Sr. Presidente, é fundamental. Não é fundamental para pagar emenda. É fundamental para o País, para mantermos os investimentos, é fundamental para mantermos as
desonerações e para podermos, a partir do ano que vem, ter um crescimento sólido e sustentável. E é o que
nós vamos ter.
Obrigada, Sr. Presidente.
V. Exª vai falar agora? Pensei que V. Exª queria um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT– AC) – Eu passo para o Senador Valadares a
Presidência da sessão para que eu possa, como inscrito, fazer uso da tribuna.
O Srº Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Valadares, caros colegas Senadores e Senadoras, hoje é um dia bem especial aqui
em Brasília, a partir das 18 horas, quando vamos ter uma sessão do Congresso Nacional que reunirá Deputadas,
Deputados, Senadoras e Senadores. Na pauta temos vetos e o projeto que altera a LDO e que traz modificações
importantes para a proposta de superávit primário.
Minha colega Senadora Gleisi acaba de falar, meu Líder Humberto Costa acaba de falar, colegas Senadores
da oposição falaram, mas eu penso que a população brasileira fica se perguntando: “Mas que história é essa?”
Ficam vendendo uma versão – com todo o respeito – em que parece que a Presidenta Dilma é uma irresponsável, e aí fazem de tal maneira, muito próximo do fim das eleições, que fica de fato parecendo que houve
uma gastança, há um desequilíbrio enorme no País, que desviaram dinheiro e agora estão mudando uma lei
para tapar o sol com a peneira. E não é nada disso. Não é nada, absolutamente nada disso.
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O que a Presidente Dilma fez – e ontem, importante, está aqui o Líder José Pimentel –, ela fez uma reunião com os Líderes da Base de Apoio ao nosso Governo, para chamar todos eles para darem um tratamento
sério a uma questão que é fundamental para o País. Sabe quem é que está muito interessado que se vote hoje
essa alteração na LDO que trata de superávit primário? O Governador de São Paulo, do PSDB, Geraldo Alckmin;
prefeitos do PSDB, do Democratas; governadores do PSDB, do Democratas, estão esperando que se vote essa
medida, mas alguns Parlamentares dessa mesma Base vêm à tribuna e passam uma versão que – com todo o
respeito – não é a versão verdadeira.
Vejam, fica parecendo que a Presidenta Dilma gastou demais e agora tem que mudar a lei para poder justificar esses gastos. Não é nada disso! A Presidenta Dilma fez economia no ano de 2014, e não foi de R$1bilhão,
não foram R$10 bilhões, foram muito mais de R$100 bilhões. Mas como que se deu isso? A Presidenta Dilma
fez economia, o Governo da Presidenta Dilma fez economia e pegou o dinheiro, fruto da economia, e desonerou os custos do setor produtivo para manter a geração de emprego. Disse: “Olha, fique com o que deveria ser
arrecadado pelo Governo aqui para desonerar a folha de pagamento.” E fazer com que o Brasil pudesse ter um
crescimento positivo, pudesse ter o pleno emprego que nós temos hoje.
Sr. Presidente, senhoras e senhores que nos estão ouvindo, passa-se a versão de que a Presidenta Dilma,
beirando à irresponsabilidade, faz pela primeira vez uma alteração. Fica parecendo que está alterando a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que não tem absolutamente nada a ver. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina
que metas sejam estabelecidas na LDO, como já foi dito aqui pelos colegas.
Nos últimos sete anos, foram cinco alterações no mesmo sentido da LDO. E agora, talvez acostumados
ao palanque eleitoral, alguns tentam passar uma versão que não é a que expressa, externa a realidade. O Brasil é um país que tem ganhado respeito do mundo, pela maneira responsável com que o Presidente Lula e a
Presidenta Dilma têm tratado as contas públicas.
Reclamaram quando o Presidente Lula assumiu com o Ministro Palocci, com Joaquim Levy, que agora foi
indicado para Ministro da Fazenda. Foi feito um ajuste que o PSDB não teve a capacidade de fazer. O ajuste foi
feito. O Brasil teve suas contas arrumadas e cresceu. Passou o Governo do Presidente Lula. Entrou a Presidenta
Dilma. Veio uma crise econômica não prevista. Ela enfrentou dificuldade e fez a opção de seguir com políticas
sociais sólidas, com inclusão social e com pleno emprego. Comprometeu o quê? O crescimento do País, porque não há como atender a dois senhores ao mesmo tempo. E ela preferiu atender a um senhor: a classe trabalhadora, as políticas sociais. O Brasil fez a opção de renovar o mandato da Presidenta Dilma, que dizia “é um
novo Governo, tem novas idéias”. O que a Presidenta Dilma fez? Convidou um especialista em contas públicas,
Joaquim Levy, para ser o Ministro da Fazenda. Convidou um técnico, um profissional muito respeitado no País
para o Ministério do Planejamento, Nelson Barbosa, e pediu que continuasse comandando o Banco Central o
Presidente Tombini.
Essa é uma equipe dos sonhos do PSDB, mas eles não assumem isso. Aliás, eles fazem esta coisa que não
combina com o eleitor, que é nomear ministro sem ter ganho a eleição. Nomearam o Ministro da Fazenda, mas
se esqueceram de combinar com os eleitores. E o Sr. Armínio Fraga, aí, sim, poderia ser uma ameaça ao País,
porque não se trata de alguém que faria ajustes nas contas públicas. Seria alguém que implementaria uma
ideologia em que não cabe política social, em que não cabem subsídios de juros para ProUni, para Pronatec.
A nossa equipe econômica vai fazer os devidos ajustes para que possa haver mais inclusão social, para
que possa haver mais emprego. E eu não tenho dúvida de que o Brasil inteiro há de ver. O ano de 2015, não só
para o Brasil, mas para o mundo inteiro, será um ano difícil. E nós haveremos de vencer.
Quando se fala aqui desta tribuna, parece que o Brasil é o pior país do mundo, tem o mais irresponsável
Governo do mundo. E, quando a gente olha os números oficiais, vê, por exemplo, que, em 2013, o Brasil teve
um dos melhores resultados primários entre os países do G20. O Japão foi menos 7%; o Reino Unido, menos
4%; os Estados Unidos, menos 3%; a Austrália, menos 2,8%; o Canadá, menos 2,7%; a França, menos 2,1%; a
Rússia, menos 0,9%; e o Brasil, 1,9%. Só perdeu para a Itália, com 2%, e para a Arábia Saudita, com 8%, entre
os países do G20.
Se essa oposição funcionasse num desses países, como o Japão, os Estados Unidos, o Reino Unido, a
Austrália ou o Canadá, eu acho que eles iriam pôr fogo no País, porque, com os resultados que o Brasil alcança,
eles satanizam o País, satanizam o Governo.
Eu penso que a população merece ter as informações. E ela, certamente, pode tirar suas conclusões.
Em 2014, quase todos os países do G20 terão déficit primário. E o Brasil tem um saldo fiscal mais sólido.
O Brasil fica melhor colocado que estes países que eu posso citar: o Japão, menos 6,3%; Reino Unido,
menos 3,5%; Estados Unidos, menos 3,4%; Índia, menos 2,6%; Austrália, menos 2,6%; França, menos 2,3%.

100

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Eu não sei. Nós vamos votar uma matéria que é da maior importância, é da maior importância para a
classe trabalhadora, para os empresários, para os Municípios, para os Estados, para o Governo do País, para os
Governos do PSDB, e a oposição tenta mascarar essa matéria com versões que não se sustentam.
Sr. Presidente, tomara que haja quórum hoje, que possamos votar essa matéria e, depois, que possamos
discutir a LDO e votá-la, mas depois de darmos a tranquilidade numa votação, com o voto responsável. Que se
siga, sim, em busca de um melhor resultado nas contas públicas do País, mas que não se modifique a verdade
que temos, que é uma só: no nosso Governo, a Presidenta Dilma foi responsável, agiu corretamente durante
este seu primeiro mandato, enfrentou uma crise externa grande e, certamente, vai poder tirar lições destes
primeiros quatro anos e fazer um segundo mandato ainda melhor.
Eu queria, Sr. Presidente, pedir mais uma atenção e cobrar aqui da tribuna do Senado...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... o Vereador de Cruzeiro do Sul Neto com o Deputado Moisés Diniz e com representantes da sociedade pedindo uma explicação e uma tomada de posição
da BR Distribuidora e da ANP sobre o preço dos combustíveis em Cruzeiro do Sul.
Agora, neste mês, dois aumentos ocorreram absolutamente acima dos praticados, inclusive em Rio Branco. Antes, o combustível em Rio Branco – estou me referindo à gasolina – era 3,41; com o aumento, ele passou
para 3,48.
Em Cruzeiro do Sul, foi diferente: antes, o preço era R$3,85, já um absurdo, e, em um mês, passou para
R$3,91, quase R$4,00, sendo que, para a população ribeirinha que mora nos Municípios...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –... no entorno de Cruzeiro do Sul, chega a R$6,00
um litro de gasolina.
Estou cobrando e pedindo à direção da ANP que nos mande a resposta oficial do estudo que estão fazendo visando equalizar o preço de combustíveis na região de Cruzeiro do Sul, do Juruá, no Acre, e dos Municípios vizinhos. Não se quer nem cercear nem tirar a livre concorrência; só não podemos aceitar abusos. E
penso que um cuidado maior da ANP e também da BR Distribuidora vai fazer com que aquela população que
vive nos altos rios e que usa o transporte fluvial como de primeira necessidade não seja a mais explorada do
País. Ela não pode ser a população que paga o maior combustível do País.
Sr. Presidente, eu agradeço e faço um apelo à ANP e à BR Distribuidora...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –... para que nos envie a resposta oficial da solicitação que fizemos sobre os estudos visando equilibrar os preços de combustíveis, especialmente nos Municípios
do Alto Rio Juruá e na cidade de Cruzeiro do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Concedo a palavra ao
Senador Anibal Diniz, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna neste
momento para reafirmar o que já fizemos hoje pela manhã na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado
Federal, quando tivemos a oportunidade de fazer a leitura e a aprovação do relatório da comissão especial da
CCT encarregada de fazer a avaliação da política pública Programa Nacional de Banda Larga. Foi essa a política
pública escolhida pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado para ser avaliada ao longo deste ano de 2014.
Vale ressaltar que, nessa área de ciência e tecnologia, principalmente no que diz respeito às telecomunicações, há uma grande autoridade no assunto aqui no Senado Federal, o Senador Walter Pinheiro. Particularmente, eu defendia que ele fosse a pessoa indicada para fazer o relatório, para conduzir os trabalhos desse
levantamento, mas, por razões de saúde e também por outros motivos de agenda, o Senador Walter Pinheiro
não pôde assumir essa responsabilidade e sugeriu que eu assumisse a condução desse trabalho na condição
de relator. Eu fiquei muito honrado por essa designação.
Eu procurei trabalhar intensamente nesses meses todos para que produzíssemos uma contribuição para
que o Programa Nacional de Banda Larga possa chegar a todas as regiões do país, a todos os Estados, a todos
os Municípios e reunir as condições para que o objetivo estabelecido no programa de Governo da Presiden-
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te Dilma, que é a universalização da internet em banda larga no Brasil, possa efetivamente acontecer. Então,
houve várias reuniões técnicas, audiências públicas aqui no Senado, reuniões de avaliação, plenárias, na cidade de Rio Branco, representando a Região Norte, e na cidade de Salvador, na Bahia, representando a Região
Nordeste. Fizemos inspeções técnicas.
Fomos a São José dos Campos e visitamos a Visiona, que é a empresa constituída pelo capital societário da
Embraer, que entrou com 51%, e também da Telebras, que entrou com 49%. A Visiona é a empresa responsável
pela integração do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, que será utilizado tanto para o Programa Nacional de Banda Larga quanto para a estratégia de defesa, as comunicações estratégicas do Ministério
da Defesa Nacional, dessa forma, conseguindo a autonomia do Brasil também em relação a essa tecnologia.
Nós fizemos a visita à Visiona, fizemos a visita à Embraer, fizemos a visita ao INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), onde pudemos conversar com o seu corpo técnico. É uma instituição que tem uma expertise na área de pesquisa espacial e que tem grande contribuição a dar também nesse sentido.
Por que tanta preocupação com a área espacial, em se tratando do Programa Nacional de Banda Larga?
Porque o Programa Nacional de Banda Larga pretende chegar a todos os Municípios brasileiros, e não é possível chegar a todos os Municípios através de fibra ótica. Portanto, aonde a fibra ótica não chegar terá de ser
atendida a necessidade de internet banda larga através de satélite.
Exatamente por isso, houve a contratação da empresa Visiona e, também, com tecnologia francesa,
através da empresa Thales Alenia, a construção do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação que vai
atender ao Brasil.
Fizemos um relatório muito extenso, como fruto de todas essas diligências, um relatório com 58 páginas.
E nós fizemos, hoje, a defesa desse relatório. Eu gostaria de aproveitar este momento para ler alguns aspectos
das conclusões desse relatório, uma vez que não é possível fazer a leitura integral, para que a população inteira, as pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Senado, pela Rádio Senado possam ter o domínio
desse conteúdo todo, que está devidamente disponibilizado a todos os interessados no site do Senado Federal,
na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O relatório traz as seguintes conclusões.
Os trabalhos realizados no decorrer desta avaliação demonstraram que a publicação do Decreto nº 7.175,
de 2010, que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga, foi um evento que assinalou o retorno da atenção
do Governo Federal ao setor de telecomunicações. Por um lado, ele marca o início do planejamento da banda
larga no Brasil, mesmo que de forma ainda incipiente. Por outro lado, ele abaliza o retorno do investimento
público para o setor.
De acordo com o modelo analítico proposto pelo Banco Mundial, o setor privado é responsável por prestar o serviço dentro da fronteira eficiente de atendimento, ou seja, nas áreas rentáveis. Nas demais áreas, compete ao Estado promover políticas públicas para expandir a infraestrutura em áreas de maior custo e oferecer
subsídios às famílias que não podem pagar pelo serviço.
Naquele contexto de reinício dos investimentos públicos no setor, as metas estabelecidas para o atendimento a 35 milhões de domicílios e alcance em 4.278 Municípios brasileiros revelaram-se demasiadamente
ousadas.
É inegável que o baixo valor dos recursos destinados à Telebras, um dos principais órgãos executores
do Programa Nacional de Banda Larga, afetou negativamente seu desempenho operacional, mas igualmente
impactantes foram os desafios inerentes ao restabelecimento e funcionamento de uma empresa pública, tais
como o contingenciamento de recursos, licitação e contratação de obras, serviços e materiais, realização de
concurso público para preenchimento do quadro funcional.
Não obstante todas as dificuldades mencionadas, a Telebras desempenhou um papel fundamental durante a Copa do Mundo de 2014, realizando as transmissões de todos os jogos do campeonato de forma absolutamente impecável.
Como legado, as redes de fibra ótica instaladas pela Telebras nas cidades-sedes da Copa do Mundo 2014
para a transmissão dos jogos servirão agora para ampliar o Programa Nacional de Banda Larga, oferecendo
serviços de transmissão de dados em altíssima velocidade.
Em resumo, houve...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Senador Anibal, desculpe-me a interrupção.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Antonio Carlos, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Quero registrar a presença honrosa do ex-Senador e ex-Governador do Piauí, o nosso Deputado Federal Hugo Napoleão.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Seja muito bem-vindo, Deputado Hugo Napoleão.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Ele visita o plenário desta
Casa frequentemente e hoje está aqui para entrar em entendimento com o seu colega, o nosso companheiro
e amigo, o Governador do Piauí Wellington. Seja bem-vindo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Seja muito bem-vindo.
Em resumo, houve extraordinários avanços em relação à inclusão digital dos cidadãos brasileiros nos últimos quatro anos. Observou-se um crescimento de pelo menos 80% das residências conectadas com banda
larga fixa. Esse crescimento é resultado direto da execução parcial e total não apenas das mais de 60 ações previstas no documento-base do Programa Nacional de Banda Larga, em seis diferentes dimensões, mas também
de importantes ações complementares acrescidas ao Programa Nacional de Banda Larga durante o Governo
da Presidenta Dilma.
Entre as ações complementares, destacam-se o Plano de Banda Larga Popular e o REPNBL (Regime Especial do Programa Nacional de Banda Larga), ambos em parceria com o setor privado. Também se ressalta
o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, com vistas a atender às demandas do
Ministério da Defesa relacionadas à segurança nacional e assegurar o atendimento do Programa Nacional de
Banda Larga em todo o Território nacional. Ainda em relação aos serviços via satélite, foi concedido um benefício fiscal às estações terrenas satelitais de pequeno porte que contribuam com os objetivos de implantação
do Programa Nacional de Banda Larga, por meio da Lei nº 12.715, de 2012. Infelizmente, esse dispositivo ainda
não foi regulamentado pelo Poder Executivo.
Porém, apesar de todos os esforços empreendidos pelo Governo Federal nos últimos quatro anos, dificilmente o resultado das políticas executadas ultrapassará o percentual de 60% da meta prevista de 35 milhões
de domicílios com banda larga fixa ao final de 2014.
Em contrapartida, são bastante meritórios os resultados obtidos com a banda larga móvel. Como consequência de políticas acertadas nas licitações de radiofrequência, especialmente das faixas de 2,5GHz, de 450MHz
e de 700MHz, que impuseram condicionalidades de investimento em infraestrutura de telecomunicações às
vencedoras do certamente, convém destacar duas realizações do Governo Federal: a primeira refere-se ao
atendimento de parte das áreas rurais com banda larga móvel a partir deste ano, com a oferta de banda larga
móvel, incluindo o atendimento gratuito às escolas públicas rurais; a segunda está relacionada à ampliação da
cobertura da banda larga móvel para todos os Municípios brasileiros, a partir de 2019.
Não obstante os resultados já obtidos, os desafios para a universalização do serviço de banda larga no
Brasil são ainda maiores. De acordo com a avaliação feita neste relatório, existem ainda 38,4 milhões de famílias brasileiras sem acesso ao serviço ou com acesso inadequado. Para solucionar a questão, é necessária uma
parceria entre o setor público e o setor privado.
Ao setor privado, caberá o atendimento às áreas economicamente viáveis, sempre em consonância com
os anseios e as demandas dos consumidores e com a necessidade de modernização da infraestrutura de telecomunicações do País. Assim, as prestadoras precisam se comprometer a melhor atender aos 7,5 milhões de
famílias que ainda usam formas inadequadas ou ultrapassadas para acesso à internet e oferecer uma evolução
contínua do serviço aos 18 milhões de famílias que já estão bem atendidas.
Ao setor público, competirá levar a banda larga às famílias ainda desprovidas desse serviço. Para isso,
esta avaliação aponta que seriam necessários investimentos da ordem de R$6 bilhões por ano pelo Governo
Federal, durante oito anos, para universalizar a banda larga no País, disponibilizando o serviço aos 30,9 milhões
de famílias que ainda não o possuem. O fluxo de investimentos precisaria continuar por mais 12 anos para que,
ao final deste processo, todas as famílias brasileiras tivessem acesso à internet com qualidade compatível com
à de países desenvolvidos. Para que este projeto se concretize, basta aplicar integralmente os recursos recolhidos aos fundos setoriais: Fust, Fistel e FUNTTEL.
É bastante provável que, num prazo menor que o deste projeto de universalização, talvez daqui a dez
anos, a banda larga móvel já tenha se disseminado tanto quanto se popularizou o telefone celular nas décadas
passadas. Que a banda larga móvel faça parte do quotidiano de todos os cidadãos brasileiros, ou já esteja
bastante perto disso.
No entanto, este possível cenário não afasta o dever do Estado brasileiro em garantir a toda a população o acesso às telecomunicações, a tarifas e a preços razoáveis, em condições adequadas, conforme prevê a
Lei Geral das Telecomunicações.
Portanto, Sr. Presidente, esse, basicamente, é o relatório que nós lemos, nas suas conclusões. Termino,
fazendo um conjunto de indicações: são 14 proposições recomendadas para o Governo Federal, em parceria...
(Soa a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... com as operadoras, para garantir que a internet
de banda larga chegue a todas as regiões.
Então, nós propomos que a internet, o Programa Nacional de Banda Larga possa ser convertido e realizado em regime público, reconhecendo o acesso à internet como serviço essencial de interesse público, de
forma a promover a sua universalização, conforme já previu o Tribunal de Contas da União, em Acórdão de nº
2.148, conforme já previu a Comissão de Ciência e Tecnologia, também, da Câmara dos Deputados.
Dois minutos a mais para concluir, Sr. Presidente!
E, daí, temos, também, um conjunto de indicação, como elaborar o novo Programa Nacional de Banda
Larga, de forma a orientar as políticas públicas relativas ao setor, de forma articulada e com horizonte de longo prazo. Propomos, também,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... ampliar investimentos públicos para alcançar
a universalização do serviço de banda larga em 20 anos, fortalecendo o papel da Telebras como executora do
Programa Nacional de Banda Larga; estimular a entrada de agentes públicos e privados no serviço de banda
larga, ampliando os investimentos no setor de oferta; definir metas de investimento para acelerar a redução
das desigualdades regionais; criar uma tarifa social para o serviço de banda larga; reestruturar os fundos do
setor de telecomunicações; ampliar os investimentos públicos destinados ao lançamento de novos satélites
de comunicação; fortalecer o papel institucional da Anatel, reforçando a regulação do setor e a fiscalização dos
serviços prestados ao consumidor; ampliar a divulgação e revisar periodicamente as condições da oferta dos
planos de banda larga popular; estimular a instalação e o uso das fibras óticas pelas empresas de energia elétrica; aumentar a velocidade de banda larga nas escolas públicas, urbanas e rurais e integrar as políticas para
a oferta dos equipamentos de laboratório, dos conteúdos digitais e capacitação dos professores; e fomentar o
desenvolvimento tecnológico do setor, por meio da aplicação dos recursos recolhidos ao FUNTTEL.
Então, Sr. Presidente, essas recomendações todas e mais uma série de informações que são muito ricas
e que foram colhidas ao longo desses meses de trabalho, na construção desse relatório, sobre o Programa Nacional de Banda Larga, estão todas contidos nesse relatório. Nós já pedimos, também, que ele possa ser distribuído a todos os Governos estaduais, a todas as prefeituras e, também, à Presidente da República, ao Gabinete
da Presidente, em todos...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... ao Ministério das Comunicações, de forma que
todos possam ter os conteúdos aqui sugeridos que vão contribuir imensamente para um maior avanço do Programa Nacional de Banda Larga, de maneira que possamos permitir ao povo brasileiro, independentemente da
região em que viva, ter acesso à internet de boa qualidade, que é uma caminho para a inclusão digital, inclusão
social, desenvolvimento econômico, social e cultural e, principalmente, uma possibilidade de o povo brasileiro
ter acesso à infinidade de conhecimento científico e riqueza cultural que está disponível na rede mundial de
computadores. Queremos que todo esse benefício chegue a todos os brasileiros.
É assim, Sr. Presidente, que concluímos esse trabalho hoje e o apresentamos ao Senado Federal na
Comissão de Ciência e Tecnologia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Parabéns, Senador Anibal Diniz, pelo seu pronunciamento.
E agora eu concedo a palavra à Líder do PSB, nossa companheira do Estado da Bahia, Senadora Lídice
da Mata. Falará como Líder do partido.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 17, semana passada, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro,
realizou uma reunião da sua executiva para tomar posição, após a eleição, do seu posicionamento em relação,
portanto, ao Governo Federal.
Todos sabem que o nosso partido, contestando a polarização de muitos anos na política brasileira entre
o PT e o PSDB, buscou apresentar uma nova alternativa política ao Brasil, com a candidatura do nosso candidato, o ex-Governador e Presidente do nosso Partido, o saudoso Eduardo Campos.
Com a interrupção da candidatura de Eduardo, com aquele terrível desastre aéreo, a nossa bandeira de
combate à polarização entre esses dois campos foi representada pela candidatura de Marina Silva.
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Nós já analisamos o nosso processo eleitoral e, principalmente, definimos que, diante dessa circunstância de termos optado, em um segundo turno, entre duas candidaturas que não nos representavam totalmente
e do fato de reconhecermos a eleição da Presidente Dilma como um desejo do povo brasileiro – a Presidente
ganhou a eleição legitimamente –, não nos cabe outra posição senão a de nos manter em uma posição de independência em relação ao Governo Federal.
Aquilo que o nosso documento caracterizou como uma independência propositiva, sustentada nas propostas do programa de Governo que apresentamos ao Brasil, destacadamente 10 pontos desse programa de
governo que expressavam as principais bandeiras da nossa candidatura:
a primeira delas, a reforma da política, uma reforma política eleitoral e partidária, amplamente já debatida neste Parlamento e durante todo o processo eleitoral;
um novo federalismo. É reconhecido que não podemos continuar com o atual pacto federativo brasileiro,
que faz recair sobre Estados e Municípios todo o peso da execução das políticas públicas;
uma reforma urbana ou um novo urbanismo, que possa efetivamente transformar as nossas grandes,
médias e até pequenas cidades brasileiras em cidades mais desejáveis, mais agradáveis com melhor qualidade
de vida para a população;
o movimento Saúde+10, abraçado e assinado por nós. Uma direção clara de luta por mais investimentos
em saúde no Brasil;
o compromisso de transformarmos a educação brasileira, implantando, de forma massiva, escola de
tempo integral em todo o Território nacional;
uma maior intensidade na participação da cidadania nas políticas públicas;
um pacto com todos os partidos e com toda a sociedade brasileira de combate à corrupção;
um enfrentamento crescente à violência, no País, com uma nova política de segurança pública;
uma política econômica sustentada, garantindo o crescimento do nosso País e da nossa economia, e a
manutenção do desenvolvimento e do emprego;
e, finalmente, políticas sociais intensas e intensificadas que possam dar continuidade ao combate da
desigualdade social no Brasil.
E, em torno desses pontos, o Partido Socialista Brasileiro se coloca para discutir com a sociedade brasileira, com o Governo do Brasil e com todas as forças que desejam fazer avançar esse projeto político.
Portanto, a nossa independência significa que a nossa Bancada, no Legislativo, na Câmara e no Senado,
discutirá cada um dos pontos e das propostas que aqui vierem com a independência de se posicionar não antecipadamente contra o Governo, nem antecipadamente a favor do Governo.
É dessa forma que nós analisamos o PLN 36, de 2014, aqui, no Senado, e acabamos de tomar a nossa
decisão, em reunião da nossa Bancada.
Do que tratamos? Tratamos da redação vigente da LDO, de 2014, que estabelece, no art. 3º, a meta de
superávit a que se refere o art. 2º, que pode ser reduzido em até R$67 bilhões, relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujas programações serão identificadas no projeto e na Lei Orçamentária de
2014, com identificador de resultado primário previsto na alínea “c” do inciso II do §4º do art. 7º desta Lei, e a
desoneração de tributos.
Já o PLN 36, de 2014, propõe a seguinte redação:
Art. 3º A meta de superávit a que se refere o art. 2º poderá ser reduzida no montante das desonerações
de tributos [...] gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, cujas programações
serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária de 2014 com identificador de Resultado Primário
previsto na alínea “c” do inciso II do §4º do art. 7º desta Lei.
Portanto, o PLN nº 36 altera a regra da LDO 2014 que permite a redução da meta de superávit primário
da União em até R$67 bilhões relativos ao PAC e a desonerações de tributos.
Caso a proposta seja aprovada, a totalidade dos gastos com o PAC e desonerações tributárias poderia
ser abatida da meta, e não apenas os R$67 bilhões anteriormente previstos.
Na prática, a alteração permitiria que o Governo central, excluindo Estados e Municípios, realizasse um
déficit primário e, ainda assim, cumprisse a meta da LDO. Necessário dizer de tal situação, não dizer que o Governo estaria “transformando um déficit em superávit”, como, em alguns momentos, tem sido noticiado pela
imprensa. O resultado primário, diferença entre receitas e despesas primárias, não perderia sua natureza deficitária. O que ocorreria, nesse caso, é que o Governo poderia reduzir a sua meta, de tal sorte que a meta também seria um déficit. Para tanto, bastaria que a soma dos gastos do PAC com as desonerações tributárias fosse
capaz de reduzir a meta, que é de R$116 bilhões, ao déficit apurado.
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De acordo com último Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais, que reflete o desempenho fiscal até o segundo quadrimestre de 2014, o valor do PAC e de desonerações tributárias já somava, até
então, R$109,5 bilhões, sendo R$42,3 bilhões do PAC e R$67,2 bilhões das desonerações.
É razoável supor, portanto, que o principal impacto da não aprovação do PLN nº 36/2014 seria o não
cumprimento da meta de superávit primário fixada na LDO 2014, porque é improvável a reversão do resultado.
A não aprovação do PLN, por seu turno, tenderia a inviabilizar o cumprimento da meta. Segundo o relatório mensal Resultado do Tesouro Nacional, até outubro de 2014, o resultado primário do Governo central
estava deficitário em R$15,4 bilhões. Se o Governo decidisse utilizar todo o abatimento atualmente permitido,
a meta para o Governo central passaria a R$49 bilhões. A apenas dois meses do fim do exercício, a distância
entre resultado e meta seria, portanto, de R$64,4 bilhões.
A meta de resultados, portanto, pode ser mudada e já foi modificada algumas vezes. Porém, isso não é
desejável. A afirmação de que ela pode ser mudada não pode implicar a compreensão de que é desejável que
ela seja modificada. Toda e qualquer meta é feita para ser alcançada. E o PSB não acha que isso seja bom nem
desejável. No entanto, não é possível não analisar as consequências que isso traria para o País.
Em primeiro lugar, compreendemos que o anúncio da nova equipe econômica do Governo Federal parece ser um gesto da Presidência da República com o compromisso de não repetir a dose no próximo ano. Assim
entendendo e analisando as graves consequências que traria para o Brasil a não aprovação dessa modificação
da meta de resultado, nós imaginamos que é preciso, acima de tudo, garantir que não entremos numa política
mais recessiva ainda do que os momentos de dificuldade que ora passamos na economia nacional.
A não aprovação do PLN nº 36 significará, sem dúvida alguma, cortes reais de gastos, interrupção do
PAC, interrupção de obras como as do Programa Minha Casa, Minha Vida e, portanto, aumento de desemprego,
aumento de condições não desejáveis para a população do nosso País. Para que essas condições não ocorressem, lutamos muito e advertimos o Governo há muito tempo para onde a política econômica atual nos levaria.
A manutenção...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Senadora Lídice da Mata, V. Exª me
concede um aparte?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Pois não, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Senadora Lídice da Mata, V. Exª, como
Líder do nosso Partido no Senado, convocou todos nós para uma reunião hoje. Essa reunião foi muito expressiva
pelo menos em relação aos debates que travamos com os integrantes do PSB. A conclusão a que chegamos é a
de que estamos em uma situação complexa e delicada, em face da gravidade da situação, caso essa proposta
não seja aprovada. Nós representamos os nossos Estados. Muitas obras que estão sendo programadas ou já
executadas pelo Governo Federal em parceria com os governos estaduais, na prática, não poderiam ter continuidade. Isso geraria uma situação muito difícil, porque significaria desemprego e queda da arrecadação nos
Estados, porque as empresas deixariam, naturalmente, de comprar materiais e equipamentos para a realização
desses projetos que estão sendo conduzidos pelo Governo Federal através do PAC, que, hoje, podemos dizer,
é um dos sustentáculos, no âmbito do Governo, da nossa economia. Por outro lado, as desonerações permitiram a manutenção do emprego...
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – ...nas regiões onde há produção industrial. Isso significa dizer o seguinte: as desonerações foram aprovadas – inclusive, este Senado se manifestou várias e várias vezes defendendo-as –, mas Estados e Municípios se ressentiram dessas desonerações pela
queda do Fundo de Participação. Esperamos que essas desonerações não aconteçam no próximo ano, porque
se vai agravar mais ainda a combalida e caótica situação financeira dos Municípios. Foi uma decisão unânime
dos integrantes do PSB no Senado Federal. Na Câmara, haverá uma divergência, mas, como nós temos uma
situação que foi aprovada pelo nosso Partido, de independência propositiva, não há nenhuma obrigatoriedade de atendermos a qualquer alternativa. Apenas do ponto de vista lógico, do ponto de vista político, social
e econômico, a viabilização é pela aprovação desse projeto, muito embora consideremos que não seria ideal
que isso tivesse acontecido. Como isso já aconteceu, como não há, na verdade, a utilização de recursos para
fins não produtivos, como as desonerações redundaram na manutenção do emprego e como a realização das
obras do PAC redundaram na criação de postos de trabalho, acho totalmente viável que nós acompanhemos
o pensamento da bancada, que V. Exª hoje dirigiu com muita inteligência, com muita competência. Portanto,
estou ao lado de V. Exª, como Líder, na aprovação dessa matéria.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Muito obrigada, caro Senador Valadares. Eu
lhe agradeço o esclarecimento e o detalhamento da nossa posição. Quero principalmente ressaltar que se trata de uma posição unânime da nossa bancada no Senado Federal, que é composta de quatro Srs. Senadores.
Eu aqui fiz questão de anunciar isso, porque isso se casa com a posição que tomamos na semana passada, de independência ao Governo Federal. Mas também se reafirmou naquela discussão que, sempre que
considerássemos que estaria em jogo o interesse do Brasil, teríamos toda a liberdade para apoiar as proposições vindas do Governo. E é esse o caso neste momento.
O Governo pode resolver essa situação apenas com medidas contábeis, mas as consequências da não
modificação, do não ajuste das metas, serão prejuízos para a população brasileira.
Dessa forma, o PSB, no Senado, compreende que deve posicionar-se principalmente na defesa do povo
brasileiro, de sua economia, do seu desenvolvimento e dos empregos gerados no Brasil. Por isso mesmo, nós
votaremos, no Senado, favoravelmente a essa proposta.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento a Senadora Lídice
da Mata, Líder do PSB na Casa.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Eduardo Amorim. (Pausa.)
O próximo inscrito é o meu companheiro Lindbergh Farias.
V. Exª tem a palavra.
Com a palavra, V. Exª, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, tenho subido à tribuna aqui reiterada vezes para tratar desse debate sobre a flexibilização da meta do superávit. Hoje, haverá uma sessão do Congresso Nacional.
Primeiro, quero dizer do nosso compromisso, nesses 12 anos de Governo, com o equilíbrio fiscal. Quando
o Presidente Lula entrou neste País, a nossa dívida líquida era de 60% do PIB. Nós fizemos grandes superávits
e chegamos neste ano ao nível de menos de 35% da nossa dívida em relação ao PIB.
Vale fazer aqui uma comparação internacional. A dívida pública líquida dos Estados Unidos está em
80,4%; a da França, em 84%; a da Alemanha, em 56%; a da Espanha é superior a 60%. Então, primeiro, quero
dizer que não aceitamos a tese de que nosso Governo não tem responsabilidade fiscal. Trouxemos a dívida de
60% para menos de 35% do PIB.
Agora, Senador Jorge Viana, nós sempre defendemos políticas anticíclicas. Esse foi o debate da campanha eleitoral. A Presidente dizia: “Nós queremos equilíbrio fiscal, mas não a custa do desemprego, da recessão
econômica”.
O que foi diferente neste ano, Senadora Lídice? Infelizmente, houve dois trimestres de crescimento econômico negativo: no primeiro trimestre, foi de 0,2%; no segundo trimestre, foi de 0,6%. Isso se caracteriza como
recessão técnica. O que queria a oposição? Que nós tratássemos isso como se nada tivesse acontecido na nossa
economia, que fizéssemos a meta do superávit que estava programada, que era de R$80 bilhões para este ano?
Sr. Presidente, um estudo do Ipea faz a relação entre gasto público e crescimento econômico. O estudo
aponta para o seguinte: cada 1% de consumo de Governo significa um crescimento, em média, de 1,57%; cada
1% a menos de consumo de Governo significa uma queda também na economia de -1,57%. Pois bem, se nós
não tivéssemos olhado a conjuntura econômica e feito políticas anticíclicas, sabe o que teria acontecido neste
ano? Nós íamos fechar o ano com o crescimento negativo de 1,5% ou de 2,0% ao ano.
É isso que a oposição queria? Até acredito que eles defendam essas posições, porque isso está acontecendo
em muitos lugares do mundo, em especial na Europa, onde estão aplicando esse receituário de austeridade
fiscal. Isso está levando o desemprego à Espanha a mais de 20% e a Portugal a mais de 20%. Só que nós, não.
Então, temos que contextualizar tudo isso.
Agora, parece que alguns Líderes oposicionistas esqueceram que, em 2001, no governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, também houve mudança da meta. Vejo várias Lideranças aqui, que tinham um
papel de destaque naquele período, falando, mas, naquele momento, não disseram nada. Naquele momento
do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, houve alteração da LDO. Mesmo assim, depois da alteração da LDO, a meta não foi cumprida, e não vi esses senhores fazendo nenhum discurso como esse aqui.
Senhores, lamento o caminho que a oposição está querendo levar nessa discussão. Parece que se estão
inspirando no Partido Republicano norte-americano, no Tea Party, que paralisa o orçamento, porque, se essa
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medida de flexibilização não for aprovada, sabemos que vamos paralisar o País, as transferências para Estados
e Municípios.
Sr. Presidente, acho que, infelizmente, muitos da oposição não aceitaram ainda o resultado das eleições.
Não aceitaram que as eleições terminaram com uma vencedora: a Presidenta Dilma. Continuam num processo
de radicalização que acho muito perigoso para a nossa democracia. Tenho denunciado aqui que a inspiração
de setores da oposição agora é o Partido Republicano norte-americano e a velha UDN, porque estão, sim, flertando com um discurso golpista. Manifestações de rua. Uns pedem intervenção militar. Eu disse ontem aqui:
esses são fascistas. E os primos desses, que pedem o impeachment de uma Presidente que nem entrou, nem
assumiu seu segundo mandato.
O que vejo é que está faltando responsabilidade com o Brasil e vejo algumas Lideranças mais interessadas em derrotar a flexibilização da meta do superávit para poder dizer o seguinte: a Presidenta Dilma cometeu
crime de responsabilidade.
Ora, senhores, nós vamos aprovar essa flexibilização na sessão do Congresso porque estamos convencidos de que, diante dessa conjuntura econômica de baixo crescimento, foi fundamental aumentar o consumo
do Governo. Nesse último trimestre, crescemos 0,1%, um crescimento muito pequeno. Sem esse aumento do
consumo do Governo, tínhamos continuado na recessão técnica. Digo, inclusive, que a equipe econômica, ao
apresentar meta de superávit para o próximo ano, a meu ver, acertou.
Foi realista. Propôs 1,2% do PIB porque sabe que o cenário econômico é difícil, que nós não podemos
derrubar a economia, e não veio com nenhuma proposta de 2%, de 3% do PIB. Foi uma proposta de 1,2%, a
meu ver, acertada, porque há essa preocupação com o crescimento da economia do nosso País.
Então, acho que está faltando clarear esse debate sobre a flexibilização da meta, mas nós vamos para
a sessão do Congresso hoje entendendo a importância da votação desse projeto. Eu tenho certeza de que o
Senado Federal, a Câmara Federal, na verdade o Congresso Nacional não vai faltar ao País neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/ PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Lindbergh.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner.
Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, é possível haver uma alternância?
Sr. Presidente, gostaria de, hoje, registrar a boa nova, segunda a qual a expectativa de vida dos brasileiros
melhorou muito significativamente, se examinarmos desde 1980 até agora.
É uma notícia alvissareira, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A
expectativa de vida da população brasileira cresceu 12, 4 anos de 1980 a 2013.
Para se ter uma ideia, em apenas um ano, os brasileiros ganharam, em média, quase quatro meses a mais
de expectativa de vida.
Segundo dados do IBGE, divulgados nesta segunda-feira (1º), a esperança de vida ao nascer da população atingiu 74,9 anos, em 2013, 3 meses e 25 dias a mais do que em 2012. Segundo o IBGE, o brasileiro ganhou
12,4 anos de vida em relação a 1980, quando a expectativa de vida para a população de ambos os sexos era de
62,5 anos. Na média anual, a expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu 4 meses e 13 dias.
As mulheres, Presidente Jorge Viana, continuam com expectativa de vida maior do que a dos homens,
muito em função da violência que atinge mais gravemente os homens. A grande melhora ocorreu nas parcelas
populacionais mais jovens, até 5 anos, e superiores a 70 anos. A conclusão é a de que nós, brasileiros, estamos
vivendo mais e devemos trabalhar por mais tempo para ter a mesma aposentadoria.
A tabela do ano passado mostrava uma expectativa média de 74,6 anos. A população feminina aumentou
a expectativa de vida em 12,9 anos, de 1980 a 2013. Entre os homens, o aumento foi de 11,7 anos. A diferença
na expectativa de vida entre os dois sexos, que, em 1980, era de 6,1 anos a mais para as mulheres, passou para
7,3 anos a mais em 2013. A diferença se explica pela violência que atinge mais homens do que as mulheres,
segundo o gerente de Componentes da Dinâmica Demográfica do IBGE, Fernando Albuquerque.
O número de homicídios e acidentes de carro explica a estabilidade na expectativa de vida para adolescentes do sexo masculino, principalmente dos 17 aos 19 anos. Em 1980, de cada mil homens jovens que atingiam 18 anos, 2 não completariam 19, a mesma taxa observada em 2013.
Estes são dados do IBGE, esmiuçados por Fernando Albuquerque: “Em 33 anos, não tivemos ganho de
expectativa de vida entre homens de 17 a 19 anos. A mudança depende de políticas públicas que venham a
reduzir os acidentes e a violência. A implementação da Lei Seca pode ajudar, mas não dá para prever seu efeito.”
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A redução da mortalidade na juventude, de 15 a 25 anos, foi mais expressiva entre mulheres. Passou de 12
mulheres em mil, em 1980, para 5 mulheres em mil, em 2013, uma redução significativa de 57%. Para os homens,
a redução foi apenas de 7,6% no período; de 23 por mil, em 1980, para 21,5 por mil, em 2013, a mais recente.
Os maiores ganhos na expectativa de vida, de 1980 a 2013, se concentraram na população abaixo de cinco anos e naquela acima de 70 anos. A taxa de mortalidade, até um ano de idade, era de 69,1 em mil crianças
nascidas em 1980. Hoje, está em 15 para mil. A redução foi de 78%. A mortalidade até os cinco anos passou de
84 a cada mil, em 1980, para 17 por mil, em 2013, o que denota uma queda de 79%.
A melhora, segundo Fernando Albuquerque, se deve ao aumento do saneamento, à melhora na saúde
pública, à redução na fecundidade, ao aumento da escolaridade das mães e ao ganho de renda, além dos programas governamentais de atenção ao pré-natal, Saúde na Família e o Bolsa Família.
Na faixa mais idosa, a cada mil pessoas que completassem 70 anos em 1980, 47,5 não completariam 71.
Em 2013, passou para 25,2 em mil. Entre os fatores que contribuíram estão a elaboração do Estatuto do Idoso,
os programas de vacinação, o maior acesso da população de mais idade ao emprego e a aposentadoria rural.
Segundo Fernando Albuquerque, gerente de pesquisas do IBGE, “houve avanços tecnológicos e farmacológicos nos cuidados com a saúde.” Outro fator é o progresso do Programa Saúde da Família, que atende crianças e adultos. Junta-se a esse fato o aumento dos estabelecimentos de saúde e melhoria de renda da população. Registrou-se também a redução da mortalidade infantil, de mortes por doenças infecciosas, pelo avanço
do saneamento e do alcance de antibióticos e vacinas, segundo Simon Schwartzman, ex-presidente do IBGE.
Há ainda muito que melhorar. Homicídios e acidentes de trânsito permanecem em patamares altos. Os
países onde a expectativa de vida alcança índices maiores são: Japão (83,6 anos), Hong Kong, que é parte da
República Popular da China (83,4), Suíça (82,6) e Austrália (82,5).
Essa boa nova – o crescimento da expectativa de vida – tem consequências em diversos campos. As políticas públicas voltadas para o campo social deverão, cada vez mais, ter como parâmetro essa nova realidade
brasileira, principalmente nos aspectos ligados à saúde e à proteção ao idoso.
Assim, Sr. Presidente, Jorge Viana, acredito que seja importante o registro do aumento da expectativa
de vida de todos nós, brasileiros. Em especial, destaca-se a melhoria da expectativa da vida das mulheres, bem
mais acentuada do que a dos homens. Agora, é importante que nós venhamos a analisar quais são os fatores
que têm dificultado o aumento mais acelerado da expectativa de vida dos homens, sobretudo jovens, porque
ainda se registra um grande número de mortes, seja por conta da violência, de homicídios, mas também por
acidentes, inclusive por acidentes de automóveis, de motocicletas, no trânsito, nas nossas cidades e nas estradas.
Então, é importante que nós venhamos a melhorar ainda mais e, sobretudo, melhorar todos aqueles fatores que implicam a melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano, que envolve, certamente, a expectativa de vida. O fato de nós termos conseguido diminuir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida,
tanto dos homens quanto das mulheres, decorre, em grande parte, do progresso havido no Brasil, da melhoria
de renda, da melhoria dos atendimentos de saúde na rede pública de saúde, da melhoria das oportunidades
de educação para todos os brasileiros e brasileiras. E esperamos que, sobretudo nesse próximo...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – (Fora do microfone.) E, para concluir, Sr. Presidente, esperamos que, nesse próximo mandato da Presidenta Dilma Rousseff, os condicionantes que afetam
a expectativa de vida de todos nós brasileiros sejam ainda significativamente melhorados.
Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o próximo dia 9 é o Dia Mundial contra a Corrupção. A data é
uma referência construída em uma convenção na Organização das Nações Unidas, assinada ainda em 9 de dezembro de 2003. Essa convenção acontecerá na Cidade do México e reunirá pelo menos 110 países que são
signatários desse importante acordo que revela muito mais que um interesse, que revela um conjunto de ações
que já foram adotadas em alguns países, democracias, um acordo histórico que prevê a cooperação internacional no combate à corrupção e a recuperação de recursos desviados por conta de suborno, descaminho e
lavagem de recurso público.
O Dia Mundial contra a Corrupção serve para nos manter alerta quanto à importância de combater um
problema que vem ganhando contornos cada vez mais sombrios em nosso País, sangrando de forma escandalosa os cofres públicos e manchando o País com elevada indignação – e por que não dizer vergonha? Esse,
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aliás, foi um dos temas mais presentes na última campanha eleitoral. E nossa expectativa, Sr. Presidente, é de
que sejam, de fato, levadas adiante as promessas de avanço no combate sem trégua às irregularidades e desvios de dinheiro público, promessas que foram reiteradas, sobretudo no último embate presidencial.
O problema é que a corrupção não pode ser combatida com discurso, muito menos com bravata. “Uma
atitude fala mais alto do que mil palavras”, reza a sabedoria popular. Os escândalos em série da Petrobras comprovam a urgência de colocar em prática medidas e ações concretas e objetivas, como a criação e o fortalecimento de mecanismos de fiscalização e controle dos gastos públicos.
Qual é a justificativa para que a Lei Anticorrupção, sancionada há mais de um ano, ainda não tenha sido
regulamentada por parte do Poder Executivo? Essa lei, que tive a oportunidade de relatar em plenário e que
também é conhecida como a Lei da Empresa Limpa, foi uma resposta objetiva à sociedade e à comunidade
internacional, que cobravam medidas mais duras por parte do Brasil no combate à corrupção, até para garantir um ambiente de maior segurança jurídica para investimentos em nosso País. Nunca é demais lembrar que
o Brasil foi um dos últimos países desenvolvidos a aprovar uma legislação específica de punição às empresas
envolvidas em corrupção, pois conseguimos, enfim, incluir no ordenamento jurídico brasileiro punição exemplar às empresas que fraudam licitações ou oferecem vantagens indevidas a agentes públicos, entre outras
práticas irregulares.
Além da obrigação de reparar os danos causados aos cofres públicos, a legislação prevê multas de até
20% do faturamento bruto dessas respectivas empresas, suspensão das atividades e mesmo a dissolução dessas empresas, dependendo do caso. Até mesmo a proibição de que essas empresas possam continuar participando de concorrências ou licitações públicas. E o melhor: ao punir as empresas corruptoras pela via administrativa, o Poder Público não precisa esbarrar no excesso de recursos judiciais protelatórios, para reaver os
valores desviados.
Se tivesse sido adotada há mais tempo, a Lei da Empresa Limpa poderia ser usada de forma exemplar,
por exemplo, no caso da operação Lava Jato. Ou, melhor ainda, poderia até ter inibido o assalto aos cofres da
Petrobras por um conjunto de desvios e delinquências que, infelizmente, nós estamos vendo grassar na vida
pública brasileira. De qualquer forma, algumas das inovações na nova lei podem ser aplicadas pela Operação
Lava Jato, como os acordos de leniência com corruptores, que podem esclarecer melhor os crimes cometidos
e assegurar o ressarcimento desses números e dessas boladas milionárias que sangraram os cofres públicos.
Mudamos de vez essa história de agora para frente? Infelizmente, ainda não, até porque, sem a regulamentação, ficamos com uma legislação capenga, de difícil aplicação. Não estão detalhadas as regras para aplicação da nova norma legal, nem os parâmetros de avaliação dos procedimentos de ética e governança instituídos pelas empresas. Esperávamos, pessoalmente eu, na condição de Relator, sinceramente que essa página
já estivesse virada, ainda antes do início do próximo Governo, pois a sua sanção se deu há um ano.
Essa matéria que foi amplamente debatida não apenas aqui no Senado, mas também na Câmara, que virou decisão congressual, que foi sancionada pela Presidência da República e que necessita de regulamentação,
para ser aplicada no limite dos detalhes da nova lei, que dará ao nosso País uma atualização e uma adequação,
por exemplo, as regras de combate à corrupção em países que, evidentemente, continuam convivendo com
essa realidade, mas que, de maneira muito mais clara, de maneira muito mais precisa, combate, de maneira
efetiva, essa chaga que tem envergonhado a população brasileira. Poderíamos questionar aqui a fragilidade,
até mesmo a leniência de mecanismos de controle interno não apenas da Petrobras, que está no olho do furacão neste momento, mas de tantos outros órgãos e empresas públicas. Mas não vou, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, estender-me nesse ponto, apesar de ele merecer uma atenção especial não apenas por parte do
Legislativo e dos demais Poderes Públicos, mas evidentemente por parte do conjunto da sociedade.
O que questionamos da tribuna do Senado é também a ausência da regulamentação dessa lei. Há razões
que levam o Governo Federal e o Poder Executivo a retardar tanto a regulamentação de uma lei que poderá se
traduzir em elevados benefícios para o controle das contas públicas e o combate efetivo à corrupção.
Também quero aqui questionar o enfraquecimento gradativo que estamos percebendo por parte da
Controladoria-Geral da União, o principal órgão de controle interno do Governo Federal. Criado em 2001 pelo
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso como Corregedoria-Geral da União, o órgão ganhou novo
nome e novas atribuições no combate à corrupção, a partir de 2003, no governo Lula. Uma das inovações foi a
instituição de um sistema de fiscalização de Municípios por sorteio, que já detectou inúmeras irregularidades
na aplicação de verbas repassadas pelo Governo Federal.
Em 2006, o acesso público ao Siafi, o sistema de acompanhamento de gastos federais, marcou outro
avanço importante no sentido de dar transparência e permitir o controle social...
(Soa a campainha.)

110

Quarta-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... não apenas interno, mas o controle social por
parte da sociedade na aplicação dos recursos públicos nos Estados e nos Municípios brasileiros, recursos que
são oriundos do Governo Federal.
Mas, Sr. Presidente, chama a atenção o corte progressivo do orçamento da Controladoria-Geral da União
nos últimos anos e as consequências desses cortes no exercício das importantes e estratégicas ações da CGU.
O relatório de gestão da CGU mostra, entre outros dados, que, entre 2011 e 2013, o orçamento da Secretaria
de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU foi reduzido em mais de 40%. É isto que chama a atenção:
a necessidade de nós irmos para além do discurso ou das boas intenções, mas da incorporação e da adoção
de medidas práticas como, por exemplo, a estruturação da CGU, para que ela possa cumprir com suas finalidades, e o seu corpo técnico qualificado possa cumprir com suas prerrogativas e com suas funções – com a redução do seu orçamento em mais de 40%, evidentemente, a CGU fica de pé e de mão atada no cumprimento
das suas atividade.
O resultado não poderia ser diferente: o acompanhamento da execução dos programas do Governo foi
reduzido em 22% entre 2011 e 2013. O número de investigações foi reduzido em 47%, em razão da desidratação do orçamento desse importante órgão. Um órgão que não pertence a governo, que não pertence a partido,
mas um órgão que pertence à República brasileira e que, independentemente dos governos ou dos partidos,
precisa estar à disposição dessa importante atividade.
Para que possamos ter uma ideia, Sr. Presidente, as investigações estão sendo concentradas nas capitais,
para economia de deslocamento...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... de funcionários da Controladoria, no conjunto das médias e pequenas cidades brasileiras – economia, evidentemente, para lá de questionável, que acaba
permitindo e propiciando rombos muito maiores aos cofres públicos.
Ora – já caminhando para o encerramento, Sr. Presidente –, antes de apostarmos em novas medidas de
combate à corrupção, precisamos manter, precisamos fortalecer os avanços que foram alvos de debates parlamentares, de iniciativas legislativas, até mesmo como essa, da Lei da Empresa Limpa, que foi uma imposição
da OCDE e de tratados internacionais.
Por isso mesmo tratamos de apresentar aqui, Sr. Presidente, projeto de lei que impede o contingenciamento de recursos orçamentários destinados à Controladoria-Geral da União. A manutenção do orçamento da
CGU – órgão interno de controle para fiscalizar a aplicação de recursos públicos – é fundamental para que as
ações possam continuar produzindo efetivos resultados para o contribuinte e a sociedade brasileira.
Essa me parece uma medida simples, mas uma medida que teria um caráter muito claro, muito pragmático, tendo em vista que a nossa CGU precisa ser tratado como órgão estratégico da República brasileira.
Encerro, Sr. Presidente, reforçando que palavras se vão com o vento se não forem acompanhadas por
atitudes concretas. Precisamos dar exemplos e nós estamos aqui sugerindo duas medidas: a primeira delas é a
regulamentação da Lei Anticorrupção; e a segunda delas é o fim do contingenciamento dos recursos da CGU,
para que a CGU possa, na plenitude dos seus compromissos e das suas responsabilidades, fazer a aplicação
adequada, como órgão de controle interno, e, em muitos casos, de maneira preventiva, eliminar a sangria que
nós estamos observando e que se multiplica na vida pública brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ricardo
Ferraço, e convido o Senador Walter Pinheiro para fazer uso da tribuna.
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Gostaria de fazer
uma solicitação à Presidência do Senado e aos Líderes para que possam ser incluídos, na Ordem do Dia, três
projetos de minha autoria que estão prontos para ser votados.
O primeiro é o Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1999 (nº 2.661/2000), que recebeu um substitutivo
na Câmara e institui a linha oficial de pobreza e dá outras providências. Esse projeto foi recém-aprovado, no
parecer dado pelo Senador Anibal Diniz na Comissão de Direitos Humanos, e está pronto para ser apreciado
pelo Plenário.
O outro projeto, Sr. Presidente, refere-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2004, tendo
como primeiro signatário o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta parágrafos e incisos ao art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a situação funcional dos empregados públicos que
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menciona, sobretudo do Serpro, legalmente cedidos pelo período mínimo que estabelece a órgãos e entidades da União. Esse projeto teve o parecer favorável de minha autoria e está há algum tempo pronto para ser
apreciado pelo Plenário do Senado.
E o terceiro, Sr. Presidente, é o Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na Casa de origem),
que altera o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre registros públicos e dá outras providências, possibilitando a substituição do prenome de pessoas transexuais. Esse projeto do Deputado
Luciano Zica, do PT de São Paulo, datado de 21 de fevereiro de 2006, já foi aqui apreciado pelas Comissões e
está pronto para ser votado no plenário do Senado.
Assim, Presidente Jorge Viana, faço um apelo. Como teremos duas semanas de trabalho no Senado,
apreciaria muito se puderem ser votadas pelo Plenário do Senado as três iniciativas de minha autoria a que
me referi, uma vez que estão prontas para serem apreciadas.
Muito obrigado.
Encaminharei à Mesa os três projetos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa que a solicitação de V. Exª tem que ser apreciada pelo colegiado de Líderes na definição da nossa pauta, e é bom que V. Exª
formalize a solicitação.
Com a palavra o Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me perguntar, então, Sr. Presidente,
quando haverá uma reunião dos Líderes, porque hoje não houve.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Teremos reunião da Mesa Diretora já
no começo da semana, mas não tenho informação, ainda, da reunião de Líderes para a definição da nossa pauta. Tão logo o tenhamos, informaremos a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Eduardo; em seguida, Senador Walter Pinheiro como orador inscrito.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para solicitar a V. Exª...
Encontra-se na Secretaria da Mesa requerimento que apresentamos, subscrito por vários Líderes, requerendo, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno do Senado, a urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nº 128 de 2014, que concede, Sr. Presidente, auxílio especial e bolsa especial de educação aos dependentes dos militares da Marinha do Brasil falecidos no acidente ocorrido, em fevereiro de 2012, na Estação
Antártica Comandante Ferraz.
É apenas para pedir a V. Exª que se possa fazer a leitura antes do início da Ordem do Dia, para que possa
constar na próxima Ordem do Dia.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa que essa matéria ainda está na Comissão de Relações Exteriores – está aqui o nosso Presidente – e que a Mesa está tomando
as providências para que ela possa ser encaminhada aqui para a Mesa. Tão logo chegue, vamos fazer, como
estabelece o Regimento, a leitura do requerimento.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, ou melhor, o Senador Walter Pinheiro, como orador inscrito –
o Senador Ricardo acaba de usar a tribuna.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu sei que V. Exª gosta muito do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É que eu não posso olhar para o Senador Walter que eu lembro do Bahia. Quando lembro do Bahia, lembro do Botafogo, aí lembro que eu estou
rebaixado. Então, aí vira um... Estou fugindo, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – O pior é que acho que o Bahia vai terminar – eu espero que não... Como o Bahia é um time de
chegada e de virada, a gente vai ganhar do Coritiba, e o Palmeiras vai perder para o Atlético Paranaense, aí o
Bahia se manterá na primeira divisão.
Concordo, Ferraço! Como o Jorge já falou que você estava aqui, ele estava lhe vendo em espírito. Então,
melhor ir ao assunto concreto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – V. Exª, Senador Jorge Viana, que já foi governador de Estado, sabe
exatamente bem sobre essas coisas que eu vou tocar aqui agora –, o Governador eleito da Bahia, Rui Costa,
que deve assumir o Governo da Bahia, ou melhor, que assumirá o Governo da Bahia – em 1º de janeiro de 2015,
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apresentou, ontem, uma proposta de reformulação administrativa, que eu diria até, na linha desse novo tempo,
buscando fazer um ajuste da máquina para conseguir tocar os importantes projetos.
O Governador eleito, Rui, teve oportunidade de debater essa matéria de forma até muito franca com o
eleitorado baiano. Fizemos uma caminhada pré-eleitoral, até o mês de junho, para ouvir a população do Estado da Bahia – portanto, em um processo de ausculta – sobre qual deveria ser a melhor proposta apresentada.
Sendo assim, com essas maratonas ou Programa de Governo Participativo, assim como foi batizado, um
dos pontos centrais do programa de Governo de Rui na campanha foi exatamente apontar a necessidade de
redução da máquina. Não uma redução pela redução, porque não é o problema que se trata de você enxugar
e esvaziar de forma, eu diria até, demitindo gente ou fechando portas. Não é isso. Isso é bobagem. A estruturação da máquina é para torná-la, inclusive, mais ágil. É óbvio que o Governador eleito busca a redução de custos
para ter a possibilidade, inclusive, de continuar fazendo o bom trabalho de investimentos na Bahia, que facilitou e facilitará, melhor dizendo, muito a caminhada de Rui, na medida em que o Governador Jaques Wagner,
nesses oito anos, promoveu um nível de investimento altíssimo.
Mas parte desse investimento, meu caro Senador Ferraço – V. Exª já foi vice-governador de Estado e, portanto, tem debatido conosco nesta Casa esse assunto com propriedade –, dos investimentos feitos por Estados como Bahia, Espírito Santo e, principalmente, o nosso Acre, majoritariamente, são investimentos que são
feitos a partir de financiamento.
A Bahia, por exemplo, fez diversas operações de crédito com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com o BNDES, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. Ainda que o endividamento agora possa
ter um tratamento melhor com a redução da taxa de juros, mesmo assim ainda é investir na utilização de recursos que vêm por empréstimos. É diferente do investimento que se dá na medida em que o Estado consegue
aumentar a sua capacidade de arrecadação.
Ora, Estado, Senador Pimentel, só arrecada mais quando consegue fazer investimento, porque aí gera
postos de trabalho, aumenta a atividade econômica, impulsiona e retoma a questão da economia. Consequentemente, o Estado passa a arrecadar mais e aí tem como liberar uma parcela expressiva para esse investimento.
O que busca o Governador Rui Costa? Exatamente reduzir ao máximo esse custeio, ampliar a capacidade de investimento do Estado, aumentar a nossa possibilidade de cravar – como se diz muito lá na Bahia – a
nossa sorte na arrecadação, depender cada vez menos da União e não ficar com essa história de pires na mão,
buscando recursos ou buscando operações de crédito.
Sei que para o ano nós teremos até o nosso limite de endividamento elevado. A Bahia fez o seu dever de
casa corretamente, ajustou as suas contas do ponto de vista fiscal, mas isso é muito pouco, Senador Pimentel.
E mais, isso não é o que nós poderíamos chamar de crescimento saudável. É bom pegar financiamento, mas
melhor ainda é aumentar a nossa capacidade de investimento a partir da chamada receita própria, ainda que
busquemos recursos na União.
Então, a medida anunciada ontem tem este objetivo, tem este corte: buscar olhar a Bahia, como fez
nesses oito anos o Governador Jaques Wagner, desconcentrando o investimento da capital e da região metropolitana, olhando o Estado como um todo, promovendo níveis de investimento em cada região a partir do
perfil e das características de cada canto do Estado, como a questão do setor mineral, investimento em eólica,
a própria questão da remodelagem total das nossas malhas e, ao mesmo tempo, a consagração de projetos,
como ferrovia Oeste-Leste, ampliação das nossas rotas, duplicação de estradas federais. Portanto, vamos trabalhando nessa linha. E aqui realço, mais uma vez, a importância dessas medidas para que comecemos o ano
de 2015 com capacidade de investir.
Agora, para encerrar, faço um apelo de novo ao Senado, meu caro Eduardo Braga.
Eu sei que, em diversos Estados, no dia 1º, nós vamos ter muita gente tomando posse já com o choro antecipado. Então, portanto, o Senado da República podia deixar aqui firmado o caminho para a gente resolver de
uma vez por todas o problema dessa guerra fiscal e dessa crise. Governadores podem promover reforma administrativa, podem reestruturar suas máquinas, mas, se a gente não resolver essa questão que bate diretamente
na questão da arrecadação de cada Estado, nós não teremos, em hipótese alguma, governos em condições de
promover o nível de investimento. Até porque, por mais que a União faça investimento, o investimento se dá
nos Municípios, portanto, em cada canto deste País que a gente vai fazer crescer.
Portanto, quero aqui elogiar o meu companheiro Rui Costa por essa iniciativa, e já começa dando demonstração clara de que tem um nível de comprometimento com essa política de investimento e crescimento
do nosso Estado, principalmente, buscando uma ampliação dos serviços sociais e o atendimento à população,
principalmente a população de baixa renda e a população que vive mais distante no Estado da Bahia.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu queria pedir aos Senadores do PSDB que venham ao plenário e registrem presença.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
A Presidência informa aos colegas Senadores que estão na Casa que nós teremos votação nominal, vamos votar autoridades imediatamente.
Faço leitura de expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador Eduardo
Amorim, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 652, de 2014, conforme Ofício nº 78, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. no 78/2014 – BLUFOR
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Eduardo Amorim, como membro Suplente, para integrar Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 652, de 2014, que “cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional”.
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 – SD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 653, de 2014, conforme Ofício nº 79, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 79/2014-BLUFOR
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Eduardo Amorim, como membro Suplente, para integrar Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 653, de 2014, que “altera a Lei nº 13.021, de 8
de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêutica.”
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 – SD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 658, de 2014, conforme Ofício nº 77, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
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Of. nº 77/2014-BLUFOR
Brasília, 2 de dezembro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre Senador Eduardo Amorim, como membro Suplente, para integrar Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 658, de 2014, que “altera a Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política
de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui termo de colaboração e o termo de
fomento; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”
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 – SD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos apreciar a primeira matéria.
Item extrapauta:
PARECER Nº 908, DE 2014
Discussão, em turno único, do Parecer nº 908, de 2014, da Comissão de Constituição e Justiça; Relator,
Senador Anibal Diniz, sobre a Mensagem nº 85, de 2014 (nº 359/2014 na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Almirante de Esquadra CARLOS AUGUSTO DE SOUSA para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Discussão do parecer.
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente, é só para reforçar o convite a todos os Srs. Senadores para virem ao plenário para que a gente possa votar essa autoridade importante para o
Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Sr. Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não tendo mais oradores inscritos
para discutir a matéria, passa à votação, que, de acordo com o disposto no art. 291, inciso I, “e”, do Regimento
Interno, deve ser apreciada por escrutínio secreto.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Estamos votando o Parecer 908.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Convidamos todos os integrantes da Bancada
do PT, do Bloco de Apoio ao Governo, para que venham se dirigir ao plenário para votação nominal.
Peço, inclusive, a V. Exª que verifique se há alguma comissão em funcionamento no momento em que
estamos agora realizando a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente, também pela Liderança do Governo, convidando todos os Senadores e Senadoras da base aliada que se encontram na Casa. Estamos em
processo de votação nominal do indicado ao STM, Carlos Augusto de Sousa.
Portanto, queria solicitar a todos os Senadores e Senadoras que estão na Casa para que compareçam à
sessão. Repito, é votação nominal.
Queria dizer que já alcançamos no painel mais de 42, 43 Senadores. Portanto, temos quórum para deliberar.
E gostaria de, mais uma vez, convidar as Srªs e os Srs. Senadores que se encontram na Casa para comparecerem ao plenário. Estamos em processo de votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Estamos apreciando a indicação pela
Presidência da República do Almirante de Esquadra Carlos Augusto de Sousa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Portanto, os Senadores podem votar.
Conforme solicitação do Líder Humberto Costa e atendendo ao estabelecido no Regimento, a Presidência pede que todas as comissões encerrem os seus trabalhos, já que estamos em processo de votação no
plenário da Casa.
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Senador Aloysio e, em seguida, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu reitero o convite aos
Senadores do PSDB para que venham ao plenário para procedermos a esta votação nominal. A indicação do
valoroso Almirante Carlos Augusto de Sousa para o Superior Tribunal Militar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador, Ministro, Vital
do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente, são palavras de agradecimento e peço
a licença de V. Exª para falar à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Estou passando para o Presidente,
que foi rebaixado esta semana, junto com o Vice-Presidente, já que o nosso clube agora é da segunda divisão.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, com a palavra
V. Exª.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Renan Calheiros, Srªs e Srs. Parlamentares, que estas palavras, neste momento, sejam de agradecimento ao Senado Federal, pela extraordinária manifestação de carinho, de apoio, de comprometimento
que recebi agora há pouco na Comissão de Assuntos Econômicos, quanto à indicação que o meu Líder, o meu
amigo Senador Eunício Oliveira, junto com diversos Líderes Parlamentares da Casa fizeram-me para representar este Poder junto à secular Casa do Tribunal de Contas da União.
Eu preciso fazer, por um dever de justiça, inicialmente ao meu Partido, ao PMDB, que há três semanas, na
presença do Senador Eduardo Braga, do Senador Eunício Oliveira, sob a liderança do Senador Renan Calheiros,
fizeram-me um convite. Um convite, ao seu tempo, profundamente inusitado, para que eu pudesse técnica e
politicamente representar este Poder e assumir compromissos de aperfeiçoar hoje a governança nacional, que
tem o Tribunal de Contas da União como um dos seus elos mais importantes.
Ponderei, pensei, discuti internamente com os meus companheiros e aceitei a honrosa missão.
Desta missão veio a subscrição, por exemplo, de um líder amigo, Senador José Agripino. A Paraíba poderia receber no seio do Tribunal de Contas mais um Ministro, que outrora teve em Vergniaud Wanderley, em
José Pereira e em João Agripino Filho os seus últimos Ministros. Aquele convite me chamava à responsabilidade de fazer com que a minha voz e dos meus pares futuros, se assim for o desejo de V. Exªs neste dia, Senador
Pimentel, levar ao TCU uma série de sugestões, para cada vez mais aperfeiçoar o nosso sistema de fiscalização
e controle de contas públicas; levar ao TCU a opção pelo controle preventivo e concomitante do que muitas
vezes, pelo controle repressivo, que não gera nenhum tipo de retorno em termos de ressarcimento; levar ao
TCU a modernidade e principalmente a sensibilidade desta Casa Legislativa.
Aceitei e hoje a Comissão de Assuntos Econômicos teve oportunidade – e eu tive a honra – de ser sabatinado pelos meus pares, Senadores e Senadoras de um convívio de 4 anos, Senadora Lídice, em que pude
receber de 25 intervenções todos os votos dos meus companheiros, de forma suprapartidária. Ali não estava
mais o Senador do PMDB; estava o Senador escolhido por processo de instrução pela CAE e agora está este
colega dos senhores.
Quero agradecer muito, muito o testemunho desta manifestação de apoio, de carinho, de resposta aos
preceitos constitucionais que V. Exªs tomaram na tarde de hoje e haverão de tomar logo mais.
Ouço o meu Líder, queridíssimo amigo, meu vizinho de porta, Senador Aloysio Nunes, que tive e tenho
a honra de dividir com V. Exªs, além das diversas missões, a missão mais permanente de presidir a Comissão de
Constituição e Justiça da Casa. Ouço V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado. Meu caro colega, colega por
pouco tempo, Vital do Rêgo, V. Exª sabe e toda a Casa sabe do apreço que tenho por V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Obrigado.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Apreço que compartilho com a minha bancada,
a bancada do PSDB. Fruto da convivência nesses anos com V. Exa, na qual se evidenciaram as suas qualidades
de homem público, seu espírito dedicado à causa do nosso País, a sua lealdade na condução da Comissão de
Constituição e Justiça e dos diferentes encargos que lhe foram atribuídos por sua bancada. Mas eu gostaria,
Sr. Senador, de lhe fazer uma indagação – não posso deixar de lhe fazer essa indagação – sobre uma questão
política melindrosa, sobre a qual gostaria de ter a resposta de V. Exa porque isso, seguramente, contribuirá para
que V. Exa obtenha o sufrágio da minha bancada. V. Exa não desconhece os rumores que circularam de que a
indicação de V. Exa faria parte de um acordo, de um acordo político entre o PMDB e o Governo, que previa a
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sua indicação para o TCU e o futuro apoio do PMDB para uma eventual indicação do Ministro José Eduardo
Cardozo para o Supremo Tribunal Federal. Esse rumor correu com muita insistência e extrapolou os limites do
nosso plenário. E é por essa razão, por uma razão eminentemente política, que eu faço essa indagação a V. Exª,
para que diga, com toda a lealdade que é a sua característica, se esse rumor procede.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a oportunidade que V. Exa me dá para lhe
responder, já que não pude fazê-lo por ocasião da sabatina da CAE, em virtude de outras obrigações de V. Exa.
Lá estiveram presentes companheiros da bancada do PSDB. Refiro-me à Senadora Lúcia Vânia, ao Senador Flexa Ribeiro. E deles recebi, como de V. Exa, manifestações de apreço, de respeito, de carinho, de atenção
e, acima de tudo, de solidariedade.
V. Exa é assim mesmo. V. Exa é verdadeiro e precisa consultar aquele que V. Exa vai sufragar o seu voto ou
não, para que a consciência de V. Exa fique tranquila.
Senador Aloysio, eminentes Senadores, V. Exas me conhecem. Eu estou hoje apelando, pedindo o apoio
dos senhores para atender à indicação de diversos líderes partidários em virtude da minha história. Em virtude
do meu passado, de 25 anos de atividade ininterrupta como Parlamentar: Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e, agora, Senador. E esta...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E filho de quem é.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sob as bênçãos espirituais do meu pai.
E quero agradecer muito o gesto do Senador Relator, paraibano, Lindbergh Farias, que está ali ouvindo
e se lembrando das manifestações que nós recebemos juntos.
O PMDB não fez nenhum acordo. O PMDB indicou um dos seus, e esta indicação recebeu da grande
maioria dos Líderes da Casa o apoio indispensável. Posso falar por mim, mas, certamente, falo pelo Líder Eduardo Braga, pelo Líder do meu Partido, Eunício Oliveira, pelo Presidente do Senado, mas antes de tudo um
peemedebista, Renan Calheiros.
Nós respeitamos todas as indicações. Qualquer uma que possa vir para o Supremo Tribunal Federal ou
para qualquer órgão superior vai ter a análise do PMDB, vai ter o pensamento do Partido, mas, em nada, Presidente José Sarney – que honra tê-lo aqui –, por um segundo, criou-se liames, porque esta Casa quis ter o direito
de indicar dos seus – dos seus – um nome que possa, tecnicamente, à luz da Constituição Federal, representá-la no Tribunal de Contas da União.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª e estou plenamente satisfeito.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Vital. Senador Vital.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª.
Senador Anibal, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Vital, eu quero fazer aqui o meu testemunho de ter acompanhado, com muita honra, V. Exª naquela bela missão da Presidência da Comissão Mista de
Orçamento, em 2012. E, agora, nesse período de 2013/2014, divido com V. Exª a responsabilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, V. Exª na condição de Presidente e eu na condição de Vice. Devo dizer que tem
sido um aprendizado muito rico e V. Exª, em todos os momentos, tem demonstrado total capacidade para
tratar dos assuntos de maneira a construir sempre a melhor solução. Aquela nossa Comissão de Constituição
e Justiça tem sido um ambiente de muita produção, de muito entendimento. E, quando tem havido divergências, V. Exª tem agido com maestria no sentido de estabelecer o pleno direito das partes de se posicionarem e,
exatamente por isso, V. Exª conquistou o respeito de todos aqui no Senado. Hoje tenho certeza de que vamos
votar pela aprovação do seu nome como Ministro do Tribunal de Contas da União. E quero pedir a Deus que
abençoe V. Exª nessa nova missão. Que sua missão seja plenamente coroada de êxito e que o Senado Federal
possa sentir orgulho de ter um dos quadros mais bem qualificados ocupando a função de Ministro do Tribunal
de Contas da União. Parabéns a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço ao Senador Anibal.
Senador Anibal Diniz, a minha avó sempre, na educação que me deu, na companhia da minha mãe, dizia-me: “Diz-me com quem andas que eu te direi quem és.” E andar ao lado de V. Exª em missões como a que
conduzimos juntos na CMO, no Orçamento de 2012, em que do nosso trabalho restou um diploma legal orçamentário sem nenhum veto sequer da Senhora Presidente da República, foi um motivo de muito orgulho, que
divido com todos os demais relatores setoriais e o relator geral, Arlindo Chinaglia.
Agora, com V. Exª novamente na Comissão de Constituição e Justiça, uma parceria em que nós nos confundimos pelas profundas relações institucionais, legais e de apreço pessoal que nós temos. V. Exª é um grande
companheiro, e espero honrá-lo, se assim for definido pela minha Casa, pelo meu Plenário, Ministro do Tribunal de Contas.
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Ouço o meu Líder, meu amigo Senador Eduardo Braga, que ponderou, como disse há pouco na CAE,
muito conosco, com outros Líderes da Casa, este momento que estamos vivendo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Meu caro companheiro Senador Vital do Rêgo, o pronunciamento de V. Exª dessa tribuna é para nós um momento muito importante, porque V. Exª se pronuncia
uma das últimas vezes como Senador da República dessa tribuna. Tenho certeza de que não faltará apoio dos
nossos pares. Tenho certeza da unanimidade dos nossos pares, inclusive, no dia de hoje, aqui no Plenário do
Senado, como foi na Comissão de Constituição e Justiça. Apenas para, mais uma vez, manifestar a nossa alegria,
a nossa satisfação de vê-lo chegando a este momento, para que V. Exª possa ser homenageado pelo Plenário
desta Casa, pelos seus companheiros do Senado, seus companheiros do PMDB, para o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União. Tenho certeza de que todo o acúmulo da experiência da vida pública de V. Exª,
além da experiência que obteve, aqui neste Senado, em diversas missões, muitas delas até desafiadoras, tenho
certeza de que isso representará um bom desempenho naquela Casa. Portanto, aqui fica o meu cumprimento pessoal, meu cumprimento pela Liderança do Governo e pela base aliada a V. Exª por este grande convívio
que tivemos. E quero dizer que não há como fazer qualquer conexão ou qualquer junção à indicação de V. Exª
pelo conjunto de partidos liderados pelo PMDB e pelo Líder Eunício, pelo Presidente Renan e por todos nós
que fomos signatários da sua indicação com qualquer outra postulação, seja do Ministro José Eduardo Cardozo, seja de qualquer outra postulação nesta Casa. A candidatura de V. Exª chega por uma indicação do nosso
PMDB e apoiada por diversas Lideranças de partidos, inclusive da oposição, numa demonstração inequívoca
da conduta não só suprapartidária, mas exemplar de V. Exª nesta Casa.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Braga...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Senador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – ... que foi um dos principais estimuladores deste
momento.
Senadora Lídice. Depois, meu queridíssimo governador, Senador Pedro Taques, e Senador Moka.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Caro Senador Vital, faço questão de usar a palavra justamente porque não tive a oportunidade como a que teve o meu companheiro Antonio Carlos Valadares para, hoje, na CAE, já prestar o apoio e o compromisso do voto com a sua presença no Tribunal de Contas
da União. Em nome do PSB, faço hoje, neste Plenário, como Líder do Partido, sabendo que estou expressando
uma posição que é a posição unitária do Partido. Inclusive recebi uma ligação do Senador Rodrigo Rollemberg,
que, por suas atribuições de neste momento estar no processo de transição do governo, eleito que foi para o
Governo do Distrito Federal, fez questão de me ligar para lhe transmitir este apoio, esta solidariedade e este
compromisso de voto do nosso Partido, justamente por sua trajetória nesta Casa, seu compromisso, suas atividades e sua competência nas missões que recebeu. Muito obrigada.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço, Senadora Lídice, que, ao tempo em que
tomou conhecimento desta postulação, que não mais pertencia ao PMDB, mas, sim, à Casa, V. Exª foi de uma
solidariedade fraterna e, acima de tudo, de um compromisso que marca as nossas relações.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Senador Vital do Rêgo, é com muita alegria que
eu quero expressar a satisfação de poder votar em V. EXª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Obrigado.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – O senhor é um homem de bem, homem sério
que conheci na CCJ, aprendi muito com V. Exª lá na CCJ, antes de ser Presidente, e, agora, como Presidente deste colegiado, sem desmerecer as outras comissões, mas uma das mais importantes desta Casa. Tenho certeza
de que V. Exª exercerá a função e o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União com a mesma responsabilidade e espírito republicano e dever cívico que V. Exª exerce aqui no Senado. Eu faço questão de dizer isso
porque V. Exª, durante esse tempo em que convivemos aqui, foi exemplo de republicanismo. Parabéns. V. Exª
tem meu apoio. Não precisaria do apoio deste Senador do Estado de Mato Grosso, mas do PDT, que tem cinco
Senadores, porque V. Exª vem de um partido que tem o maior número de Senadores nesta Casa. Mas, tenho
certeza de que outros partidos, além do PMDB, também estão a apoiar V. Exª. Parabéns, e conte com meu apoio
para que V. Exª possa ser ministro do Tribunal de Contas da União.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Eu lhe agradeço, Senador Pedro Taques. V. Exª comigo, posso transmitir e fazer minhas as palavras de V. Exª. V. Exª não sabe a importância que tem para o Parlamento nacional. O povo do Mato Grosso sabe, tanto é assim que hoje lhe deu mais um cargo dentro de todos
os encargos de V. Exª, V. Exª vai representar o povo do Mato Grosso.
Mas, na convivência diária com V. Exª, eu pude aprender com o constitucionalista, com o legalista, com
o garantista. Eu pude aprender muito com V. Exª. E, hoje, ter o voto de V. Exª aberto, público, é para mim um
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atestado de idoneidade moral, de compromisso ético, de compromisso republicano que haverei de levar como
apanágio da minha vida pública.
Senador Moka, com a palavra.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Vital do Rêgo, eu venho da fronteira, da
minha querida Bela Vista, lá no Mato Grosso do Sul, onde começa este País, fronteira com o Paraguai. E nós temos um ditado, na fronteira: “A fruta não cai longe do pé.” V. Exª tem genética, tem tradição, mas V. Exª tem uma
história: Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal. E, aí, quando chega a deputado federal, sou suspeito, porque amigo de V. Exª desde essa época, de Deputado Federal, nós dois chegamos ao Senado juntos. Eu
tenho um apreço e uma admiração muito grande por V. Exª. Então, com muita sinceridade, tem o meu apoio,
o meu voto, e tenho certeza de que nessa Corte terá a lucidez, a inteligência e a dedicação que V. Exª sempre
demonstrou ao longo da sua carreira política. Um grande abraço – permita-me –, meu amigo Vitalzinho.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Esta amizade, Senador Moka, é o carimbo de uma
relação honesta, séria, pura, que tratamos ao longo dos últimos oito anos. V. Exª me recebeu na Câmara dos
Deputados com braços abertos, e estivemos juntos em grandes e memoráveis conquistas.
Recebo de V. Exª esse apoio com a certeza de que vale a pena ser correto e cultivar amizades.
Senador Jarbas Vasconcelos, ouço V. Exª.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB – PE. Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador
Vital do Rêgo, o convívio com V. Exª sempre foi bom e respeitoso. Na única vez em que divergimos, conseguimos chegar a um entendimento. Eu não quero que imagine que tenho algo contra V. Exª, que não tem o meu
voto, e quero tornar isso público, porque V. Exª tem o apoio de um Governo no qual eu não acredito. Não estou
votando contra o senador Vital do Rêgo, nem contra o PMDB. Eu poderia fazer isso calado, pois o voto é secreto, mas faço de público, porque não confio na Presidente da República. V. Exª está dentro de um esquema, de
uma engrenagem do PT, de Dilma Rousseff, que a mim causa ojeriza.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me, respeitosamente, um aparte, Senador Jarbas Vasconcelos?
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A indicação do Senador Vital do Rêgo é, na
verdade, de todos nós Senadores, dos colegas, porque justamente o Tribunal de Contas da União tem seus
componentes... Sim, há aqueles indicados pela Presidência, mas há o indicado pelo Senado e outro, indicado
pela Câmara dos Deputados. E V. Exª soube que aqui houve um processo de escolha de todos nós, colegas do
Senador Vital do Rêgo e, por consenso, houve a indicação dele. E eu quero aqui dizer a V. Exª, com todo o carinho, respeito e amizade que temos desenvolvido aqui, que a indicação do Senador Vital do Rego pode até
ter a simpatia da Presidenta Dilma Rousseff, mas é uma indicação de nós, Senadores. Houve, sim, por parte do
PMDB a anuência à indicação do Senador Vital do Rego. E todos nós, pelo convívio que temos tido, pelo respeito, pela capacidade demonstrada ao longo desses quatro anos para todos nós, pela forma destacada com
que ele dirigiu a Comissão de Constituição e Justiça, sempre com muita... Os Senadores, por exemplo, de todos
os partidos foram contemplados com a designação de relatoria. Eu fui e assim acho que todos. Então quem
sabe V. Exª possa até repensar essa sua decisão. Mas eu pelo menos fiz questão de esclarecer: o Senador Vital
do Rêgo foi indicado pelo conjunto dos seus colegas, os 81 Senadores que o indicamos. Então é o esclarecimento que gostaria de lhe dar.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB – PE) – O Senador Eduardo Suplicy me pediu um aparte, eu agradeço os esclarecimentos, mas mantenho a minha decisão, Senador Vital do Rêgo, respeitosamente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Jarbas Vasconcelos, eu quero dizer a V.
Exª que, quando cheguei à Casa, eu tinha, como tenho hoje, V. Exª como uma referência da política da minha
região. V. Exª fez uma história extraordinária no vizinho Estado de Pernambuco. E aquele jovem que sempre
tratou V. Exª na condição de homem mais experiente, tarimbado e vitorioso é o mesmo de aqui agora. A admiração continua a mesma, o respeito continua o mesmo. E tenho absoluta convicção de que V. Exª toma a
atitude que é da sua consciência.
Saiba apenas que a nossa candidatura é a candidatura do Senado Federal, da Casa de que V. Exª honrosamente faz parte. E é com ela que levo os compromissos. E, a partir do momento da posse, haverei de ser o
magistrado que a Constituição exige e que a República merece.
Senador Aécio Neves, com alegria ouço V. Exª.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Senador Vital do Rêgo, talvez não devesse eu usar da
tribuna neste instante, porque V. Exª acaba de ser indicado para o Tribunal de Contas da União por um partido
que fez parte de uma coligação com a qual disputei as eleições presidenciais há pouco mais de 30 dias. Talvez
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mais cômodo ou mais acertado fosse simplesmente eu, aqui no painel eletrônico, definir o meu voto. Mas eu
sei, Senador Vital, diferenciar de forma muito clara quando está em jogo não uma questão partidária, mas uma
questão institucional. Não fosse V. Exª merecedor do respeito dos seus pares, certamente eu não estaria aqui,
aparteando-o. V. Exª é indicado pelo maior partido desta Casa e, a partir do momento em que seu nome for
sufragado pela maioria dos seus colegas do Senado Federal, V. Exª passará a ser membro do Tribunal de Contas,
Ministro do Tribunal de Contas da União, não de um partido político, não da base governista e tampouco da
oposição, mas um Ministro inteiro, o Ministro da Corte de Contas da União e um Ministro representante do Senado Federal. A tranquilidade que tenho de que V. Exª saberá cumprir com a mesma correção com que cumpriu
todas as responsabilidades que a vida pública lhe ofertou até aqui é que me faz vir aqui, de público, externar-lhe o meu apoio. V. Exª, Senador Vital, terá o meu voto, como terá de muitos dos meus companheiros do PSDB
e começo por fazer justiça ao gesto de um conterrâneo de V. Exª que procurou os seus pares para dizer que
votará também no seu nome. O Senador Cássio Cunha Lima, que também, há poucos meses, disputava com V.
Exª o Governo da Paraíba, teve a dimensão clara da importância da sua eleição para o seu Estado e solicitou a
cada um de nós que se manifestasse, portanto, em favor da sua indicação. Também fez isso outro colega de V.
Exª, Senador Cícero Lucena, o que mostra que a vida pública da Paraíba alcançou um nível de maturidade e de
respeito mútuo entre parceiros de diferentes agremiações partidárias, o que ainda não foi alcançado em todos
os Estados da Federação. V. Exª cumprirá, portanto um mandato em nome desta instituição e tenho certeza de
que fará jus a ele, porque a independência de V. Exª e aquilo que assegurou aqui ao Líder Aloysio Nunes são, na
verdade, o passaporte para que V. Exª seja eleito nesse instante não apenas com os votos da base governista,
mas com os votos de todo o Senador Federal. Seja feliz, Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Aécio Neves, ao longo das últimas décadas,
talvez há pouco mais de dez anos, V. Exª se transformou num grande líder das Minas Gerais para o Brasil. E agora V. Exª nos premia com uma manifestação de um líder, de um homem que sabe fazer as diferenças e garantir
a força institucional do poder e apostar: apostar na correção, apostar na ética, apostar nos compromissos. E V.
Exª o faz com o seu colega, Senador Vital do Rêgo.
Eu quero transmitir a V. Exª e, por conseguinte, ao colega Cássio Cunha Lima, que me ligou pela manhã
para transmitir esta mesma mensagem de V. Exª, e ao colega Cícero Lucena: ganha o Estado, mas, acima de
tudo, o Senado Federal vai ter um representante que saberá efetivamente cumprir os preceitos constitucionais
e a função de magistrado.
Agradeço ao Líder Aécio Neves.
Senador Petecão, depois Senador Magno Malta.
Meu querido Senador Sérgio Petecão.
Senador Walter Pinheiro e Senadora Vanessa.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Agradecer ao nobre Senador Vital do Rêgo por me dar
também essa oportunidade depois da fala do nosso querido Senador Aécio. Eu penso que o apoio do Petecão
não vai fazer muita diferença, mas estou aqui. Tive o prazer de conviver com V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça e hoje eu penso que, com esse voto dado, esse voto declarado à sua pessoa, nós estamos apenas
fazendo justiça com um companheiro, com quem, ao longo desses quatro anos em que convivi aqui com V.
Exª, aprendi muito. Então a Paraíba está de parabéns, Campina Grande está de parabéns e o Senado Federal
está de parabéns por estar doando, emprestando um Senador, um Conselheiro ao Tribunal de Contas da União
que, com certeza, irá ajudar e muito aquela instituição. Parabéns, sucesso nessa sua nova empreitada. Eu tenho
certeza de que este Senado vai dar os votos de que o senhor precisa. Parabéns.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Petecão, a amizade e o companheirismo
sincero e verdadeiro com V. Exª aumentarão, e muito, a minha responsabilidade na condução do cargo na honrosa missão que V. Exªs estão me dando. Eu agradeço a manifestação de V. Exª, o carinho, o carinho amigo de
V. Exª, sempre solidário.
Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Meu caro Senador Vital do Rêgo, hoje de manhã participei da sabatina de V. Exª e não quis fazer qualquer tipo de interpelação, considerando que o momento mais
significativo deste processo era agora de tarde, no plenário da Casa. Tive a alegria muito grande de conviver
com V. Exª quando éramos Deputados Federais, e a importância maior foi a convivência nossa aqui no Senado
Federal. Pela sua postura, pelo seu comportamento, pela maneira como V. Exª se portou em todas as ações que
desenvolveu, V. Exª conquistou a amizade, a consideração e o respeito de todos nós. Daí por que a sua candidatura única. E além do mais vai levar os votos de todos os Senadores que compõem esta Casa. O Senado
Federal perde um grande Senador, mas o Brasil e o Tribunal de Contas vão ganhar um extraordinário Ministro,
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não só pela sua postura ética, pela sua história, pelo seu passado, mas, acima de tudo, pela sua capacidade de
trabalho e pela sua competência.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Por isso, nobre Senador, nós somos praticamente de Estados vizinhos da Região do Nordeste. Estou muito feliz em vê-lo, logo, logo, tomando posse no cargo de Ministro
do Tribunal de Contas, para a dignidade de quem faz política no Brasil e para a dignidade do Senado Federal.
Parabéns e que Deus o proteja.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Benedito, nós que somos
conterrâneos do mesmo espaço geográfico do Nordeste, que vivemos as mesmas dificuldades. E, certamente,
as políticas públicas dentro da boa governança, que é um dos preceitos e procedimentos que o Brasil deve tomar cada dia, com a ajuda do Tribunal de Contas, os nossos Estados haverão de ver as políticas públicas sendo
efetivamente cumpridas para o zelo do contribuinte brasileiro.
Senador Ataídes, Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Senador Vital do Rêgo, é com muita satisfação que me dirijo a V. Exª.
Desde o primeiro dia em que cheguei a esta Casa, o que não faz muito tempo, eu vi a forma como V. Exª – essa
forma insofismável, clara – aglutina essas forças e esse carinho por este político, por este médico, por este advogado que é V. Exª. Eu voto “sim” em V. Exª. Não estou votando pela indicação, mas estou votando “sim” neste
grande Senador, neste grande político Vital do Rêgo, que considero meu amigo. Um grande abraço. Sucesso.
Que Deus o ilumine!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço, Senador Ataídes, pela manifestação de
carinho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, sem pretender
interromper V. Exª, se nós pudéssemos sistematizar para concluirmos essa votação e, em seguida, começarmos
as demais, inclusive a apreciação da indicação de V. Exª, eu acho que nós...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Só pediria a V. Exª...
Eu tenho como próximos inscritos o Senador Walter Pinheiro, a Senadora Vanessa, o Senador Cristovam
Buarque...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ) – Crivella.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – E aí eu me sinto um pouco constrangido em não tê-los aparteando. Mas, se S. Exªs declinarem do aparte, eu encerro, incluindo-os com a minha gratidão.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ) – Seremos breves, Presidente. Vamos ser breves,
Presidente. Seremos breves.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Edison Lobão também.
Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ) – Sr. Presidente, apenas em breves palavras, pedir a Deus que ilumine V. Exª, Senador Vital do Rêgo, para que faça uma grande gestão no Tribunal de Contas
da União, com o brilhantismo com que V. Exª encantou a todos nesta Casa. Parabéns pela sua indicação! O PRB
vota “sim”.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª.
Senador Walter Pinheiro. Senadora Vanessa, depois.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Vital do Rêgo, primeiro, eu queria dizer
a V. Exª que essa passagem, vou chamar de meteórica, porque, na realidade, aqui se acostumou... E mandatos
de Senadores geralmente são mandatos de 24 ou às vezes até de 32 anos aqui na Casa. V. Exª, que foi Deputado
Federal e, portanto, nos deu a honra de compartilhar a caminhada na Câmara, chegou aqui, inclusive, já sem a
necessidade de ter que se adaptar, sem aquela história do estreante, até porque era só uma extensão, eu diria
até com mais tranquilidade do que um mandato de quatro anos. Mas V. Exª mostrou, já nas primeiras horas
aqui no Senado, a capacidade, primeiro, de se relacionar com os seus pares. Acho que esta é a grande proeza
aqui dentro: a gente entender o pensamento e as diferenças e, ao mesmo tempo, respeitar. Acho que essa é a
questão mais importante. Aqui a gente conquista um colega pelo respeito, pelo tratamento dispensado a um
colega, e V. Exª é um gentleman, é uma figura que sabe trabalhar com isso como ninguém.
(Soa a campainha.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Estreou em 2011 com desenvoltura, comandando
a Comissão de Orçamento – trabalhando, inclusive, em duas peças importantes deste Governo: o Orçamento
e o Plano Plurianual para os quatro anos. Depois disso, obviamente, pilotou a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Agora o Senado faz justiça mandando alguém para o TCU de quem a gente pode dizer, até
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naquela brincadeira, que é um “Ministro para chamar de meu” – portanto, nosso representante naquela Casa.
Eu diria que seria completa a saída de V. Exª se a gente estivesse aqui, neste momento de despedida de V. Exª,
podendo votar grandes contribuições que V. Exª apresentou. Vou citar uma delas, que me chama muito a atenção e que é importantíssima: a questão da carreira médica, sugestão de V. Exª que acho que era fundamental...
(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... pudesse ir ao TCU já tendo contribuído com
essa importante questão. A Lei das Antenas, à qual estamos aqui antenados, tentando votar e tal, é contribuição de V. Exª. É importante o bom debate envolvendo toda essa área da preocupação com a questão de proteção no que diz respeito à utilização da rede mundial de computadores. Portanto, são grandes contribuições
no saber jurídico, nesse debate envolvendo a questão do Judiciário, dos Procuradores – vejo ali, inclusive, os
procuradores municipais. V. Exª se comprometeu com essa causa. Portanto, acho que é importante que a gente faça este momento de despedida, mas, ao mesmo tempo, ele é feito com dor no coração, porque a gente
perde um companheiro de grandes contribuições. Por outro lado, fica a certeza de que o Tribunal de Contas,
portanto nós, ganhará um companheiro que dará grandes contribuições para aquele importante Tribunal.
Afirmo isso porque tenho certeza de que V. Exª fará lá um trabalho melhor do que o que fez aqui, porque, por
onde passa, V. Exª, cada vez mais – não sei se igual ao vinho –, vai amadurecendo e ficando cada vez melhor.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço ao Senador Walter Pinheiro, que, suspeito,
pela profunda amizade e respeito que tenho por V. Exª... V. Exª elenca algumas conquistas que foram feitas por
nós, em conjunto, numa parceria muito importante. O Plano Plurianual, V. Exª relatou e, hoje, estamos podendo viver esta realidade e tantos projetos em que marchamos juntos.
Senador Governador Rodrigo Rollemberg, Senadora Vanessa, Senador Edison Lobão. Desculpe, Senador
Cristovam logo depois do Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Vital do Rêgo, eu quero cumprimentar V. Exª. Não poderia deixar de manifestar a minha alegria por sua indicação e por sua eleição, que ocorrerá daqui a pouco, para o Tribunal de Contas da União. Eu tive o privilégio de conviver com V. Exª na Câmara
dos Deputados e de conviver com V. Exª aqui no Senado. Como disse o Senador Walter Pinheiro, V. Exª sempre
mostrou capacidade de diálogo, capacidade de entender e de construir entendimentos no ambiente do Senado Federal. V. Exª, como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ajudou muito o Distrito Federal,
e eu, como Senador do Distrito Federal, me sinto no dever de fazer este reconhecimento público. Aqui, todos
os Senadores são um pouco brasilienses. É a nossa cidade que os acolhe, e essa relação dos Parlamentares
com Brasília torna os Parlamentares, para nossa sorte, um pouco brasilienses. V. Exª desempenhou esse papel
sempre com muito afinco, com muito compromisso com nossa cidade. Portanto, neste momento em que V.
Exª será eleito pelo Senado Federal, indicado que foi pelo Senado Federal como Ministro do Tribunal de Contas
da União, eu quero agradecer, como Senador do Distrito Federal, por tudo que V. Exª fez pelo Distrito Federal.
Tenho convicção de que, com o seu conhecimento jurídico, com o seu bom senso, com o seu equilíbrio e capacidade de diálogo, V. Exª honrará o Tribunal de Contas da União. Parabéns e que Deus ilumine o seu caminho
no Tribunal de Contas da União.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço, Senador Rodrigo Rollemberg. Brasília é a
segunda cidade de todos nós, e temos obrigação com ela e com o governo de V. Exª também, no futuro, que
será exitoso.
Senador Cristovam Buarque, permita-me ouvir V. Exª. Depois, a Senadora Vanessa e o Senador Edison
Lobão Filho.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Meu caro Senador, eu quero, em primeiro
lugar, parabenizar o Senador Jarbas por explicitar o seu voto. Eu creio que esta é obrigação nossa: não votar
secretamente. Da mesma forma, quero explicitar que o meu voto é a favor da sua indicação. Da mesma maneira que temos que votar abertamente, nós, sobretudo, precisamos saber por que votamos. Eu voto no senhor
sobretudo por duas razões. Primeiro, pela competência que o senhor tem demonstrado, não apenas aqui, mas
na sua vida, o que o torna capaz de entender a tarefa de um Ministro do Tribunal de Contas. Segundo, por uma
crença de que o senhor será um Ministro republicano, independente, não vinculado nem à Presidência da República, que não é quem o está indicando, nem a nós, Senadores – amanhã, qualquer um daqui pode estar
com um processo em suas mãos se assumirmos um cargo de Governador ou, quem sabe, se até um de nós
virar Presidente da República. O senhor vai se comportar independentemente dos votos que aqui vai receber.
E especialmente quero deixar claro que a mim o senhor não deve nada por votar a seu favor. Eu voto pela sua
competência e pela minha crença na sua independência.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª, meu fraternal companheiro e
professor Cristovam Buarque, com quem tenho a honra de conviver e aprender permanentemente no Senado.
Quero ouvir o Senador Edison Lobão Filho. Depois ouvirei a Senadora Vanessa, o Senador Randolfe e o
Senador Flexa.
Peço desculpas ao Presidente – é o resultado de manifestações de carinho, de apreço, de solidariedade
de companheiros da Casa; eu já estou com saudade efetiva desse convívio.
Senador Lobão.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – Presidente, serei muito breve. Senador Vital do Rêgo,
meu amigo, meu dileto amigo, companheiro de partido, sua indicação não é do PMDB, é uma indicação de
80 Senadores. Nós, individualmente, estamos escolhendo V. Exª para cumprir essa missão importante para o
Brasil como Ministro do Tribunal de Contas. Como todo paraibano, hábil no manejo da peixeira, a peixeira do
amor, a peixeira da amizade, a peixeira do respeito, V. Exª ceifou qualquer dúvida e qualquer inimizade nesta
Casa. Ao contrário, plantou e colheu amizade e respeito. E é com essa imagem, pelos cargos que ocupou nesta
Casa, importantes cargos – atual Presidente da Comissão de Constituição e Justiça –, é que V. Exª chega como
Ministro, ou chegará como Ministro do Tribunal de Contas, se assim for a escolha deste Plenário e do da Câmara. Tenho certeza de que nesta Casa V. Exª terá o resultado do que plantou ao longo desses anos de dedicação
pública naquele placar eletrônico ali, que mostrará o que esta Casa pensa a respeito de V. Exª. Parabéns a você.
Tenho certeza de que será um grande brasileiro numa importante missão para o Brasil.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço ao Senador Lobão. A suspeição dessa
amizade não nos veda manifestações como essa de V. Exª, guerreiro, altaneiro, que aprendi a admirar por sua
verdade. V. Exª é um homem de verdade.
Senadora Vanessa Grazziotin e Senador Randolfe Rodrigues.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Serei muito breve, mesmo porque creio
que o que tinha que falar a V. Exª eu já falei na comissão. Já tive a primeira oportunidade de votar em V. Exª e
terei a segunda, com muito prazer. Mas fiz questão de manter o meu pronunciamento para homenagear não
só o Senador Vital do Rêgo, que conseguiu uma coisa rara nesta Casa, que é a quase unanimidade. Isso já fala
por si, fala do respeito que V. Exª tem e fala de sua competência. Mas fiz questão de falar para homenagear uma
pessoa que, tenho certeza, está muito mais orgulhosa do que V. Exª, que é a nossa querida Deputada Nilda, que
faz parte da bancada feminina, Deputada Federal. Tenho certeza absoluta de que hoje ela traz no peito não
só um orgulho de política, que também é, mas um enorme orgulho de mãe. Então, parabéns também a V. Exª,
Deputada Nilda Gondim, pelo filho e pela bela família que construiu ao longo do tempo. Parabéns e sucesso
no seu próximo trabalho, Senador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Obrigado, Senadora Vanessa. A manifestação de V.
Exª encanta e emociona.
Senador Randolfe Rodrigues, meu queridíssimo Senador.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Caro Senador Vital, como não sou afeito
ao voto secreto, notadamente para a indicação de autoridades, quero aqui saudar principalmente os Senadores que revelaram seu voto. Faço questão de revelar meu voto a V. Exª. Votarei favoravelmente, notadamente
por suas qualidades demonstradas na conduta aqui no Parlamento. Essas qualidades é que conquistaram, têm
conquistado e conquistam o meu voto. Acredito nessas qualidades na conduta de V. Exª como Ministro do Tribunal de Contas da União. O meu voto, obviamente, será favorável, porque quero acreditar nessa conduta, e
acreditarei, de V. Exª como homem republicano. Diz a Constituição da necessidade de alguns pré-requisitos
republicanos para ser Ministro do Tribunal de Contas, dentre eles o notório saber e a conduta ilibada. Acredito que V. Exª se comportou assim nos postos que ocupou aqui no Parlamento. Tive oportunidade de conviver
com V. Exª quando esteve na presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual participei também.
Ressalto sua conduta nessa Comissão Parlamentar e na Comissão de Constituição e Justiça, da qual tenho sido
membro, junto com V. Exª. Essas qualidades é que levam V. Exª agora a ser conduzido ao Tribunal de Contas e
ter aqui o apoio de diferentes líderes do Senado Federal.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Obrigado.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – E eu quero, e acredito, que é dessa forma que V. Exª se comportará no Tribunal de Contas da União. Eu exulto, meu caríssimo Senador Vital do Rêgo,
e desejo-lhe todo sucesso no Tribunal de Contas da União, que conserve essas qualidades também à frente
do Tribunal de Contas da União, obviamente iluminado por Deus. Sei que o Estado brasileiro é laico, mas eu
não sou e, por isso, sempre rogo a Deus que ilumine V. Exª onde estiver e que, nos postos públicos que ocupe,
sempre seja também orientado pelo padrão republicano nos julgamentos que tiver. Que seja assim na impor-
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tante função que vai ocupar, que é uma função fundamental para o nosso País, para a nossa Nação. Então, todo
sucesso do mundo para V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – O testemunho de V. Exª me engrandece, até porque
convivemos em difíceis missões, quando V. Exª se comportou de forma republicana, foi assim o comportamento de V. Exª e o nosso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital, queria só propor um
encaminhamento.
Nós temos uma sessão do Congresso Nacional convocada para as 18 horas. Talvez, quem sabe, nós pudéssemos encerrar esta votação e abrir a apreciação da indicação de V. Exª para o Tribunal de Contas da União
e, aí, daríamos a palavra para que cada Senador pudesse justamente homenageá-lo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Ok, concordo, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, com a permissão de V. Exª, nós
vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – (Fora do microfone.) Senador Renan, eu estava esperando para dizer umas palavras ao Senador Vital do Rêgo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ele vai voltar, ele vai voltar.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 57; NÃO, 3.
Nenhuma abstenção.
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Está, portanto, aprovado o nome do Ministro Carlos Augusto de Souza para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Será a feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, eu fiquei tão emocionado que eu
não votei. Eu também queria chorar, mas V. Exª o tirou da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Ah, não é o de Vital, não? Como estou tão emocionado...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas um esclarecimento de V. Exª: V. Exª diz que o Senador Vital voltará para receber aqui as justas manifestações de apreço dos seus pares. Eu gostaria apenas que V. Exª, antes de encerrar a sessão, me ouvisse para
uma questão de ordem, mas pode ser ao final das loas ao nosso ilustre Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com muita satisfação, Senador Aécio.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para registrar o meu voto também, porque, na hora que fui votar, encerrou a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mas a Presidência registra, com satisfação, a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento de
urgência, para o Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de 2014, que indica o Senador Vital do Rêgo para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, e não havendo, evidentemente, como consequência, objeção do Plenário,
passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 183, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 183, de 2014, de autoria das Lideranças do PMDB, DEM, PTB, PP e outros Srs. Senadores, que escolhe o Senador Vital do Rêgo Filho
para ocupar o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, §2º, inciso II, da
Constituição Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992.
Há, sobre a mesa, parecer favorável da CAE, que teve como Relator o Senador Lindbergh Farias, que será
publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em turno único, nós declaramos encerrada a discussão.
A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em vista ter sido indicado apenas um candidato, a votação será procedida por escrutínio secreto, pelo painel eletrônico do Senado Federal.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, pela ordem, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para
cumprimentar o nosso Senador Vital do Rêgo e dizer que, para mim, é uma honra votar para que S. Exª venha
estar no Tribunal de Contas da União.
Tivemos uma experiência fantástica quando V. Exª foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, e eu
tive a honra de ser relator de receitas. Aprendi muito com V. Exª, tenho certeza de que estaremos muito bem
representados no Tribunal de Contas da União. Meus cumprimentos e sucesso. Estaremos sempre torcendo
para que V. Exª faça, no Tribunal de Contas da União, o que faz e o que fez aqui no Senado Federal.
Meus cumprimentos, Senador Vital do Rêgo.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Acir Gurgacz, grande companheiro de lutas
na CMO, com quem tive a honra de conviver.
Senador Magno Malta, depois Senador Eduardo.
Senador Magno Malta com a palavra.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Senador Vital, Senador Vitalzinho – não é quebra de decoro chamar assim não –, estou triste porque você está indo embora.
Em escolhinha de futebol isto é velho, é antigo: desde o tempo de futebol de várzea, juntava-se um monte
de meninos para poder formar um time; o técnico pergunta como se pergunta hoje, e a frase é a mesma: “Você
joga em que posição?” “Sou lateral, sou ponta direita.” Aí um menino diz: “Em qualquer lugar que o senhor me
botar, eu jogo”. O cara fala: “Espere um pouquinho lá fora, porque quem jogar em tudo que é lugar não joga em
lugar nenhum”. Mas V. Exª é um desses polivalentes, e o polivalente é descoberto ao longo dos treinamentos.
Aquele sujeito que diz que “qualquer camisa que o senhor me der eu jogo”, não joga; ele não joga em nenhuma; mas o polivalente você descobre. V. Exª é um polivalente. Quando V. Exª chegou nesta Casa, eu já estava
aqui, e tínhamos uma amizade meia boca; mas, no embate dos royalties, no meio daquela fogueira, nasceu a
nossa amizade. V. Exª fez o relatório e colocou o meu Espírito Santo lá embaixo. Eu subi doido aí, parecia um
siri na lata. A partir daquele embate – em que conquistei a tristeza e a falta de simpatia da sua esposa, da sua
mãe, dos seus irmãos, porque aquele embate, aquele discurso duro meu fez esse povo morrer de raiva de mim
–, a nossa amizade se fortaleceu e virou uma amizade de irmão.
Eu quero dizer uma coisa: eu falo com tristeza mesmo da saída de V. Exª, mas falo com alegria.
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu sempre fui daqueles que chamava tribunal de
contas de “tribunal de acertos”. Mas V. Exª – e tantos outros nesse processo depurativo e renovador que deve
acontecer em todos os tribunais de conta deste País – é um ganho para a Nação, é um ganho para o contribuinte, é um ganho para mim, é um ganho para todos nós. E orgulha a nós, que estamos indicando V. Exª. V.
Exª é um polivalente. Onde V. Exª esteve – aqui todos que fizeram referência a V. Exª falaram de alguma atuação
sua na Casa –, V. Exª atuou de maneira brilhante, atuou muito bem. Por isso, há um quê de tristeza, porque V.
Exª é um grande companheiro. Está indo para o Tribunal de Contas, o que para nós nos orgulha muito. V. Exª é
um defensor de valores de família, e é aqui que eu quero encerrar e dizer ao povo da Paraíba que, nos embates de atentados que tentaram fazer contra valores de família nesta Casa, nós encontramos em V. Exª não um
companheiro nosso, mas um companheiro da família, por causa do seu próprio compromisso, porque V. Exª é
um cristão. V. Exª é pai de família, V. Exª é respeitador, V. Exª acredita na família nos moldes de Deus. E foi dessa
forma que V. Exª se comportou nesta Casa. Para tanto, sendo seu amigo, com 50% de lamento e 50% de muita
alegria, eu o abraço, eu o cumprimento e sei que V. Exª é uma peça fundamental, importante nesse processo
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depurativo de tribunais de contas deste País. Parabéns, Deus o guarde, e tenho certeza de que o País ganha
com sua indicação.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Magno Malta, ser amigo de V. Exª é um
privilégio para aqueles que têm a identidade com V. Exª em grandes causas. A causa da família é uma dessas.
V. Exª, na última semana, travou comigo uma luta santa para garantir a preservação dos princípios da
família. Por isso, orgulha-me muito a amizade, o apreço de V. Exª, e a mensagem de V. Exª é um bálsamo neste
momento.
Senador Flexa Ribeiro, Senadora Lúcia Vânia.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Ministro Vital do Rêgo, hoje pela manhã, na reunião da
CAE, eu já tive a oportunidade de parabenizá-lo. Parabenizar não só V. Exª, mas o próprio Tribunal de Contas
da União, que o recebe como ministro. Disse e repito agora que V. Exª tem competência e sabedoria para exercer a função que estamos agora votando. E só desejo a V. Exª, como fiz de manhã, que Deus o ilumine como o
iluminou...
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... ao longo do seu mandato aqui no Senado Federal,
período em que construiu amizades e participou de importantes projetos que aqui foram discutidos e que tiveram a relatoria de V. Exª, como também foi presidente de comissões de inquérito. Quero parabenizá-lo mais
uma vez e pedir a Deus que o ilumine nessa nova caminhada. O Vitalzinho vai estar agora no Tribunal de Contas
da União, e tenho certeza absoluta de que V. Exª ficará atento para que não deixe mais ocorrer no Brasil o que
aconteceu na Petrobras. O Tribunal de Contas da União nos alertou para isso. Lá atrás, a Comissão Mista de Orçamento tirou as verbas para as duas obras que, naquela altura, o Tribunal de Contas da União apontava com
irregularidades, que eram a Refinaria Abreu e Lima e a Comperj. Lamentavelmente, o Presidente Lula, então,
vetou a restrição que a CMO tinha feito. Mas V. Exª vai estar atento lá para que não aconteça mais esse tipo de
desvios no nosso País. Parabéns! Felicidades!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Flexa Ribeiro, a manifestação de V. Exª reitera
o que V. Exª colocou pela manhã na CAE, reitera a minha alegria, renova os meus sentimentos. Agradeço a V. Exª.
Senadora Lúcia Vânia, Senador Eduardo Amorim, Senador Cássio Cunha Lima.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Senador Vital, eu já estive com V. Exª hoje pela manhã,
na sabatina. Já expressei a minha admiração, o meu sentimento de saudades de V. Exª à frente da Comissão
de Justiça, onde eu pude dividir com V. Exª várias articulações e matérias importantes. Já sinto saudades da
sua presença ali. Mas eu não poderia deixar agora de transmitir aqui os cumprimentos e o desejo de sucesso
à frente do Tribunal de Contas da União transmitido pelo Governador Marconi Perillo, que lhe agradece e externa também a admiração pela sua atuação e pela convivência que pôde ter com V. Exª. Deixo o meu abraço,
meu desejo de muito sucesso. Que V. Exª enfrente esse desafio com força e muita fé em Deus! Muito obrigada.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço à Senadora Lúcia Vânia, minha queridíssima
companheira de tantas jornadas, mestra em articulação política e colaboradora efetiva no êxito da Comissão
de Constituição e Justiça nesses últimos dois anos.
Senador amigo Eduardo Amorim.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC – SE) – Senador Vital do Rêgo, sei que sua família está
muito orgulhosa deste momento que Deus reserva para V. Exª Sei também que, com certeza, V. Exª terá a confiança de todos os seus colegas aqui no Senado. Você é uma dessas pessoas que realmente conquistou e que
tem a amizade de todos nós. Sua trajetória política é algo realmente de motivação, de referência, de parâmetro.
Começou como Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, e agora vai para o cumprimento de
outra missão para o nosso País, com muito orgulho. Vital, tenho muito orgulho de você, meu irmão, pode ter
certeza. Você médico, advogado, eu também segui essa trajetória, mas não segui todos os outros passos que
você deu aí ao longo da sua vida. Sua carreira política é um exemplo. Sua vida, com certeza, também. Então,
eu fico muito feliz. Sei que o Tribunal de Contas vai ganhar muito. Nós vamos perder não só o seu convívio,
mas vamos perder aqui a sua capacidade, a sua competência na lide diária. Mas tenho certeza de que você
vai defender, como sempre você defendeu, os princípios e os valores realmente que devemos ter com a coisa
pública. Um forte abraço. Boa missão!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço ao meu companheiro, meu amigo, meu
fraternal companheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital, um novo procedimento
que eu queria propor a V. Exª era nós encerrarmos a votação, proclamarmos o resultado. E aí os apartes continuarão.
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Eu tenho, antes de encerrar a sessão, um compromisso de conceder a palavra ao Senador Aécio Neves
para uma comunicação inadiável ou para uma questão de ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª, Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só proclamar o resultado,
com a aquiescência do Senador Vital do Rêgo.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Perdoe-me. Perfeito! É mais do que justo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Podemos fazer assim, Senador Vital?
(Pausa.)
Então, está encerrada a votação.
Nós vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 63; NÃO, um voto; uma abstenção. (Palmas.)
Está, portanto, aprovado o nome do Senador Vital do Rêgo para ocupar o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Eu faço questão, Senador Vital do Rêgo, de entregá-la pessoalmente ao Presidente da Câmara dos Deputados agora mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio (ALC)
e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto contrário do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador Gim, que acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 39 da Constituição, para instituir a parcela indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e Ministério Público, e dá outras
providências.
Parecer sob nº 461, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Eduardo Suplicy, Armando
Monteiro, Aloysio Nunes Ferreira e da Senadora Gleisi Hoffmann.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2005
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 105, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo turno.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53, DE 2007
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 56, de 2009)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Almeida Lima, que revoga o inciso VII do art. 20 da
Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição da PEC nº 56, de 2009, que tramita em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2009
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 53, de 2007)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o art. 97 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos
de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes, arrendatários e cessionários.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável à PEC nº 53, de 2007,
que tramita em conjunto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição
da PEC nº 56, de 2009.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Paulo Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a
3-CCJ, que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2014
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2014, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a isonomia remuneratória entre os policiais e bombeiros
militares dos ex-Territórios e os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Parecer nº 806, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá, favorável.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2014 -Complementar (nº 276/2002
– Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que determina os casos em que forças estrangeiras possam
transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente.
Parecer favorável, sob nº 626, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 1999
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999
(nº 4.812/2001, naquela Casa), da Senadora Emília Fernandes, que acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (cursos de mestrado e doutorado à distância).
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com adequação redacional que propõe.
12
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETODE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012
(nº 5013/2013, naquela Casa), do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho
de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001.
Parecer sob nº 820, de 2014, da CCT, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz, pela rejeição do Substitutivo da Câmara, salvo quanto:
– a ementa; ao art. 1º, caput e § 2º; art. 6º, inciso VII; art. 7º, caput, §§ 9º e 10; art. 9º; art. 10; art. 11;
art. 12, caput, §§ 1º e 2º; art. 15; art. 19, §§ 1º e 2º; art. 21; e arts. 28 a 30.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013, na Casa de origem), que altera a redação do § 1º do art. 53 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos, para dispor sobre o registro do nome e do prenome que forem dados ao natimorto.
Parecer sob nº 249, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Gim, favorável, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
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14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2014, (nº 918/2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 792, de 2014, da CRE, Relator: Senador Luiz Henrique.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2005-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2005 -Complementar, do Senador
Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
servidores públicos portadores de deficiência.
Parecer sob nº 1.207, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Armando Monteiro, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 522, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009 -Complementar, do Senador Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento de
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Macajaí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento de Boa Vista,
Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.099 e 1.100, de 2010, respectivamente, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro; e da CDR, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório nº 4, de 2013,
da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos), que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Pendente de Parecer da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
18
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 20, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 20, de 2014, do Senador Vital do
Rêgo, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre os requerimentos de voto de
aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura.
Pareceres favoráveis, sob nºs 924 e 925, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro; e da
Cdir, Relator: Senador Romero Jucá.
19
REQUERIMENTO Nº 1237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009-Complementar, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128,
175, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012,
Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
20
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
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21
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
22
REQUERIMENTO Nº 922, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 922, de 2014, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2011, seja ouvida a CCJ (pensão especial aos ex-integrantes do “Batalhão Suez”).
23
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 943, de 2014, de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2003, com o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, por regularem a
mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Vital vai continuar na tribuna.
Queria apenas compatibilizar aqui, com uma rápida comunicação, na forma do Regimento Interno, para
o Senador Aécio Neves. Com a palavra V.Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) –
Na verdade, Senador Renan, é para uma questão de ordem. E agradeço, em especial, ao Senador Vital, mas eu
gostaria, mesmo que não resolvida neste instante, Senador Renan, que V. Exª pudesse, ao menos, recolhê-la
para análise, já que V. Exª compreenderá a importância dessa questão de ordem e seu objetivo final. E eu a faço,
nos ternos do art. 404 do Regimento Interno desta Casa, na verdade, pedindo inicialmente esclarecimentos a
V. Exª sobre abertura e funcionamento da Ordem do Dia realizada na última quinta-feira, dia 20 de novembro
– V. Exª entenderá a razão disso.
O Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 162, é absolutamente claro em determinar o horário de funcionamento da Ordem do Dia nas sessões deliberativas do Senado Federal. Diz o art 162: “A Ordem
do Dia terá início, impreterivelmente, às 16 horas, salvo prorrogação nos termos do art. 158, §6º.” Conforme, Sr.
Presidente, as notas taquigráficas do Senado referentes a esse dia, 20 de novembro, a Presidência abriu a Ordem
do Dia às 15h12min; portanto, 38 minutos antes do horário regimental previsto, sem qualquer comunicação
prévia aos Líderes partidários. Na verdade, o PSDB tinha interesse na discussão e votação de vários dos requerimentos constantes naquela pauta. Não foi, portanto, o PSDB, e, pelo que checamos com outras Lideranças
partidárias, tampouco comunicadas da antecipação do início da sessão.
O Regimento Interno é taxativo em determinar que a Ordem do Dia deva ser iniciada impreterivelmente
às 16 horas, nunca antes deste horário. E, apenas depois, no caso de prorrogação do Período de Expediente.
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, na minha avaliação, de um comando que não admite qualquer outra leitura,
pois ele tem o objetivo de garantir segurança aos trabalhos legislativos e a presença – isso que é essencial –
dos Srs. Senadores que desejam se manifestar sobre as matérias em pauta.
A votação dos requerimentos que ocorreu, a nosso ver, ilegalmente, antes do horário previsto, deve ser
anulada. Essa é a questão de ordem que faço, conforme previsto no inciso IV, do art. 412.
Art. 412. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, mediante os seguintes princípios básicos:
[...]
IV – nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental [...].
Em face do exposto, Sr. Presidente, solicito a esta Presidência que anule a votação de todos os requerimentos ocorrida na quinta-feira, dia 20 de novembro, e proceda à nova deliberação das referidas proposições.
Faço isso, Sr. Presidente, porque o que ocorreu foi a deliberação sem a presença dos Senadores de Oposição de
requerimentos que tiveram um único objetivo protelatório, buscando transferir da Comissão de Constituição e
Justiça a votação final de um projeto de minha autoria que transforma o programa Bolsa Família em programa
de Estado, elevando, portanto, a categoria da lei, unificando a Lei Orgânica de Assistência Social. Portanto, ao
antecipar essa votação e atender os requerimentos que foram votados aqui simbolicamente, sem a participa-
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ção da oposição, digo, a forma protelatória como o Governo, a situação, tem buscado conduzir essa matéria,
fará com que ele agora seja discutido em várias outras Comissões da Casa.
Nada contra o poder da maioria, Sr. Presidente, que poderá, inclusive, aprovar esse requerimento, como
buscou fazê-lo, mas é importante que o faça dentro daquilo que prevê o Regimento, sem qualquer violência
àquilo que é a base fundamental dos nossos trabalhos.
Sei que a discussão desses requerimentos, obviamente, se o Governo votar unido, poderá levar ao mesmo objetivo já alcançado pela base do Governo, mas isso não pode ser feito ao arrepio do Regimento Interno.
O que gostaria é de que os requerimentos voltassem a ser discutidos, para que nós tivéssemos oportunidade
de argumentar com os demais pares desta Casa sobre já a possibilidade de termos uma matéria de tamanha
importância, tamanha relevância para o País, já votada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e
Justiça. É, pois, a questão de ordem que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós, na forma do Regimento, recebemos a questão de ordem do Senador Aécio Neves, e oportunamente a responderemos, como, aliás, havíamos
combinado em função da sugestão de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Apenas quero o cumprimento do Regimento, Sr. Presidente, e peço desculpas ao Senador Vital do Rêgo por ter interrompido aqui essa manifestação tão importante desta Casa.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Não há por quê.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Renan, para ultimar as nossas palavras, antes...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia, portanto,
com a palavra, para retomar a sua intervenção, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Vital.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Vou fazer para ultimar...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu gostaria só de justificar meu voto na votação nominal anterior à do Senador Vital do Rêgo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para justificar a votação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra, com muita satisfação, a manifestação da Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Davim e Senadora Ana
Amélia.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de justificar, Sr. Presidente, e que consignasse em ata o meu voto a favor do meu estimado amigo, Vital do Rêgo, e dizer que é um orgulho muito grande para mim tê-lo como amigo e esta Casa estar votando, aprovando o nome
dele para o Tribunal de Contas da União. Acho que ganha o Tribunal de Contas da União, ganha esta Casa e
ganha o Brasil. Um grande abraço.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Obrigado, Paulo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Sr. Presidente Renan Calheiros. Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora) – Com a licença do nosso
homenageado, agora Ministro eleito por esta Casa do Tribunal de Contas da União, eu queria apenas solicitar
ao Presidente, porque já foi encerrada a Ordem do Dia, a leitura, Presidente Renan Calheiros, do requerimento
assinado por todas as Lideranças para urgência na votação do Projeto de Lei do Senado 332, de 2011, de autoria do Senador Humberto Costa, que concede pensão especial aos ex-integrantes do Batalhão de Suez, alguns
dos quais estão presentes, assistindo a esta cerimônia, aqui, a esta sessão. Então, se for feita a leitura, que já
pode ser feita, após o pronunciamento do Senador Vital do Rêgo, isso poderá ser votado, amanhã, inclusive,
se V. Exª assim entender conveniente.
Muito obrigada, Presidente.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 3

145

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria acatar o encaminhamento
proposto pela Senadora Ana Amélia, e vou orientar a Secretaria Geral da Mesa para que prepare a matéria de
modo que ela possa ser apreciada amanha, como pede V. Exª, para fundamentar o compromisso que assumo
com todos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ultimando as
minhas palavras em gesto de reconhecimento e profunda gratidão aos meus pares, aos meus companheiros
do Senado, quero ouvir, para minha honra, meu colega, Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Vital,
agora Ministro do Tribunal de Contas da União, acredito que, de todos os depoimentos que aqui foram trazidos, talvez o que mais possa chamar a atenção seja o meu, porque esta Casa, como a nossa Paraíba sabe das
nossas divergências políticas na nossa amada e querida Paraíba, e falo sobre o testemunho do meu filho mais
novo, Pedro Cunha Lima, eleito Deputado Federal, na saudação à Dona Nilda Gondim, que foi eleita suplente
de Senadora, para dizer, não apenas ao Senado, que, apesar daquele voto contra, quero dizer que não foi meu.
Os desavisados podem imaginar, talvez, que o único voto contra para que a aprovação justa e merecida não
tenha sido unânime, e não foi deste que ocupa momentaneamente esta tribuna, por reconhecer em V. Exª os
méritos, a capacidade e o talento do exercício da função de Ministro do Tribunal de Contas da União. Tive a
honra de ter no Deputado Vital do Rêgo, seu genitor, além de um adversário, um colaborador. Ao tempo que
fui Governador, Vital do Rêgo foi meu secretário, e durante todos esses anos, apesar dessa divergência, sempre nutrimos um pelo outro, respeito. Esse é um aspecto sempre muito importante e fundamental. E neste
instante falo, tenho certeza, também em nome do Senador Cícero, que não pôde estar aqui para consignar
o seu voto. Mas falo mais do que em nome da nossa representação da Paraíba nesta Casa, falo em nome do
povo da Paraíba, que se sentirá representado com sua presença no Tribunal de Contas. E tenho certeza de que
tudo que foi dito na tarde de hoje, na manhã já na sabatina, estará sendo observado por V. Exª. O nosso Líder,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, assim como o Senador Aécio, também já se manifestaram. E aquilo que lhe
disse por telefone hoje pela manhã. Tivemos um embate eleitoral muito recente, na disputa pelo Governo do
Estado. Eu precisava do seu voto, não pude contar com o seu voto e perdi a eleição. Hoje, o destino faz com
que V. Exª não precise do meu voto, o placar registrou isso, teve o meu voto e venceu a eleição. Portanto, sinta-se cumprimentado neste instante, Senador e agora Ministro Vital do Rêgo. Desejo-lhe muito sucesso e pleno
êxito na sua nova missão. E falo não apenas em meu nome, em nome do Deputado Pedro, da nossa Bancada
Federal na Câmara, do Senador Cícero, mas falo em nome do nosso Estado que o cumprimenta neste instante
com alegria, orgulho e envaidecimento por mais esse espaço e esse passo galgado na sua brilhante e exitosa
trajetória. Que Deus o abençoe na sua nova missão, na sua nova tarefa! E estaremos sempre felizes em ter um
conterrâneo nosso ocupando um espaço num tribunal superior de contas do nosso Estado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Senador Cássio, eu agradeço a manifestação e a
grandeza do seu gesto. E hoje fiz uma cobrança a V. Exª de que aquilo que estávamos conversando ao telefone
V. Exª pudesse transmitir aqui esses nossos encontros.
Ao longo da nossa vida pública, de 1968 para cá, nós, o poeta Ronaldo, meu pai Vital, nós trabalhamos em
trincheiras diferentes com dificuldades políticas claras a partir da nossa mãe Campina Grande, mas, ao chegar
ao Senado, depois de V. Exª galgar os mais importantes cargos públicos da Paraíba e do Brasil por merecimento,
nós ampliamos o que era respeito para uma amizade pessoal. E agradeço profundamente a V. Exª. Nós tivemos
agora as nossas candidaturas postas, e o povo da Paraíba certamente nos honrou com cada um dos seus votos.
E eu tenho absoluta certeza – ao lado de Pedro, Deputado Federal eleito de forma extraordinária na Paraíba; ao lado de Vené, que veio hoje aqui assistir a este encontro, que é o coroamento da minha vida pública,
que V. Exª acompanhou desde Vereador, em Campina Grande, porque V. Exª era Prefeito; depois, Deputado Estadual, e V. Exª Governador; Deputado Federal e agora Senador, colega de V. Exª. Eu recolho o testemunho, o
apoio de V. Exª, como um gesto de grandeza do homem público. Muito obrigado.
Senador Aureliano, Senador Casildo, para poder me despedir. Senador José Agripino, Senador Ministro...
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu peço aos colegas Senadores, com
todo respeito ao nosso Ministro, Senador Vital, o Presidente Renan vai já abrir a Sessão do Congresso. Na hora
em que abrir, vamos ter que encerrar a esta sessão, para cumprir o Regimento. E eu, inclusive, com todo o respeito, queria informar que, por conta de mudança no painel, não teremos sessão na quinta e sexta-feira aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa: não teremos
sessão quinta e sexta-feira neste plenário, tendo em vista que estará em obras, e nós estamos convocando
uma sessão para quarta-feira que vem, às 11 horas, para o projeto do Código de Processo Civil, às 11 da manhã.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a oposição pediu a verificação de quórum, lá na sessão do Congresso, tanto da Câmara, como do Senado
Federal, e nós temos dez minutos para dar quórum.
Por isso, eu faço um apelo a V. Exª, em respeito à oposição, que a encerremos esta sessão e possamos
marcar nossas presenças lá no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência passa a palavra ao nosso
Ministro, ao nosso Senador, e ele, certamente... Eu peço que haja compreensão do Plenário para que ele possa
encerrar o seu pronunciamento.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Com a devida vênia e o apoio do Senador Aureliano,
do Senador Casildo, ouço V. Exªs, para rapidamente concluir este pronunciamento. Senador Figueiró...
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Eu quero parabenizar V. Exª, porque V. Exª dignificou esta Casa e, agora, com certeza, no Tribunal de Contas da União, fará o mesmo, porque, acima de tudo, V.
Exª sempre colocou a ética e o entendimento da vida pública como orientador da sua vida pública. Parabéns,
meu caro Senador, e que tenha um grande sucesso. Que Deus o acompanhe nessa nova missão.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – V. Exª é a imagem e a corporificação de uma história
bonita deste Brasil com o senhor seu pai.
Senador Figueiró, Senador Casildo, para...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa, mais uma vez,
que está ocorrendo verificação de quórum. Nós temos o risco de tomarmos falta na sessão do Congresso. Está
sendo verificado; pediu-se verificação do quórum, e eu vou ter que encerrar.
A oposição que pediu, vou ter que encerrar a sessão em seguida, por conta de não termos dois plenários
funcionando. A sessão do Congresso está começando.
Peço a compreensão dos Senadores que pediram a palavra.
O Senador Vital precisa encerrar o seu pronunciamento.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª... Aproveitando, enquanto o Senador Vital
do Rêgo recebe os cumprimentos da Paraíba, sai unida a Paraíba para servir o Brasil na maior Corte de Contas
do País. Meus cumprimentos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, muito obrigado. Que as minhas últimas palavras... Não nesta sessão, no mandato. Haverei de usar também em um outro
momento.
Senador, Ministro Armando.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE. Fora do microfone.) – Meu caro Vital, eu não
poderia deixar de lhe levar um abraço. Sou quase conterrâneo seu, porque essa fronteira de Pernambuco e
Paraíba é rigorosamente virtual.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Virtual.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE. Fora do microfone.) – Eu quero dizer que aprendi muito nessa convivência com V. Exª. O seu jeito cordial, a facilidade de conviver, e a sua competência para
poder... As posições que lhe foram confiadas nesta Casa, V. Exª sempre as desempenhou com muito brilho,
muita competência.
(Soa a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE. Fora do microfone.) – Eu não sei se eu estou feliz,
porque acho que sua ida para a Corte de Contas tem um preço, que é o de nós ficarmos privados aqui dessa
convivência e da sua presença nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vital, eu tenho que encerrar, estão
funcionando os dois plenários. Estou rompendo o Regimento.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE. Fora do microfone.) – Mas, de toda a sorte, seja
muito feliz e receba o abraço como testemunho do meu apreço.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª.
Em nome da Deputada Nilda Gondim, minha mãe, agradeço a todos os nossos familiares que estiveram,
ao longo deste dia, satisfeitos, felizes com a representação que o Senado me dá.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Ciro.
O Sr. Ciro Nogueira (Bloco Maioria/PP – PI) – Senador Vital, só para lhe dar mais uma vez um abraço e
dizer que, nesses quatro anos de convivência, aprendi a conhecer um diplomata. Sua carreira está coroada.
Parabéns e fique com Deus.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ciro Nogueira (Bloco Maioria/PP – PI) – Obrigado.
O Sr. Vicentinho Alves (Bloco Minoria/SD – TO) – Senador Vital...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A sessão está encerrada.
O Sr. Vicentinho Alves (Bloco Minoria/SD – TO) – Senador Vital...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Lamentavelmente, há dois plenários
funcionando, e isso, regimentalmente, não é possível. Peço desculpas aos colegas.
Aviso aos colegas que está sendo feito uma verificação de quórum em votação nominal na sessão do
Congresso.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, Telespectadores e Ouvintes da TV e Rádio Senado e a todos aqui presentes, boa tarde!
Na quarta-feira da semana passada, dia 26, tivemos a excelente notícia de que o desmatamento na
Amazônia Legal caiu 18% entre agosto de 2013 e julho de 2014 em relação ao período anterior. Em números
absolutos, o bioma perdeu 4.848 Km2 de vegetação. Os números apresentados em 2013 indicaram uma área
de 5.891 Km2 desmaiada.
As informações são do sistema Prodes -Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal – do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, e representam o índice oficial de desmatamento do
governo federal.
Apesar de o Prodes não traduzir o que foi desmatado de forma legai ou ilegal, acredita-se que a maior
parcela das agressões à floresta ocorre fora da lei.
É uma ótima notícia, principalmente diante dos dados de 2013, quando houve um aumento de 29% em
relação a 2012!
É preciso fazer mais! No entanto, estamos no caminho certo para desmatar cada vez menos. Com exceção
de Acre e Roraima, o desmatamento foi reduzido nos demais estados que compõem a Amazônia Legal.
A ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, atribuiu estes resultados a uma mudança na forma de
fiscalização da Amazônia Legal, com uma parceria entre Ibama, a Polícia Federal e o Ministério de Ciência e
Tecnologia.
Entretanto, eu atribuo esse resultado, principalmente, ao Código Florestal Brasileiro, regulado pela Lei
n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que estabeleceu limites de uso da propriedade e de respeito à vegetação
existente na terra.
Essa queda de 18% do desmatamento na Amazônia é a segunda menor já registrada desde 1988 e indica o bom funcionamento da governança ambiental. Com o Código Florestal o Brasil entrou em uma nova fase.
Srªs e Srs., o novo Código buscou conciliar a produção de alimentos com a conservação ambiental. Dentre
outros avanços, prevê a instituição de pagamentos ou incentivos para as atividades de manutenção de áreas
de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Dessa forma, criou um vínculo entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente.
Também foram definidos parâmetros para o uso da terra na atividade agropecuária. Ele obrigou os produtores rurais a registrarem suas propriedades em um cadastro eletrônico, o CAR -Cadastro Ambiental Rural
– que já está permitindo o mapeamento da situação ambiental nas propriedades rurais em todo o país.
Atualmente, o Brasil possui 5,6 milhões de imóveis rurais, segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural
do INCRA. Esses imóveis ocupam 60% da área total do Brasil, ou seja, 509 milhões de hectares. Dessas propriedades, 10% realizaram o CAR. No entanto, a área já cadastrada é bem maior, uma vez que prevaleceu o cadastramento de propriedades de maior porte.
Além disso, os produtores passaram a atender novos parâmetros de preservação do meio ambiente, incluindo a obrigação de recuperar áreas degradadas em suas terras.
Esse é um Brasil criando condições para o desenvolvimento agrícola responsável, pautado pela preservação ambiental. Muitas ações que vêm sendo feitas comprovam isso.
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Na semana passada, por exemplo, dia 25, em solenidade no Ministério do Meio Ambiente, o Grupo de
Trabalho da Soja (GTS), integrado por indústria, sociedade civil e governo, assumiu compromisso de executar
uma nova agenda para a transição da Moratória da Soja no Bioma Amazônia.
Essa Moratória foi instituída em 2006 e tem vigência até 31 de dezembro deste ano. Contudo, em função da necessidade de aperfeiçoar ao sistema de governança oficial de uso e ocupação territorial por meio do
CAR; passará por um período de transição até 31 de maio de 2016. O GTS também assumiu o compromisso de
realizar o monitoramento por satélite da Safra de soja nos municípios que possuam área superior a 5 mil hectares plantada com essa cultura no Bioma Amazônia.
A soja não é um vetor importante de desmatamento do Bioma Amazônia! Segundo o monitoramento
por satélite feito pela empresa Agrosatélite e verificado pelo Inpe, foram identificados cerca de 47 mil hectares com a oleaginosa, que correspondem a 0,9% do desmatamento acumulado no Bioma. Cabe ressaltar que
99,1% é causado por outras atividades econômicas que não a sojicultura.
Senadores e Senadoras, não podemos esquecer porém que, apesar da queda na taxa de desmatamento,
ainda assim foram desmatados 4.848 Km2 e não podemos comemorar o desmatamento.
O Código Florestal trouxe, e está trazendo, os produtores para a legalidade, para o desenvolvimento sustentável. O grande problema a ser enfrentado agora é a ilegalidade. É o desmatamento cometido por aqueles
que ficam à margem da lei. Isso o Brasil não pode tolerar!
A presidente Dilma Rousseff afirmou em seu twitter na semana passada que “acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia é compromisso do seu governo”.
Temos que ser otimistas. A queda no desmatamento é razoavelmente positiva, mas é necessário atenção.
O Inpe já divulgou na sexta-feira passada que o sistema de alerta para fiscalização encontrou mais derrubadas
entre agosto e outubro, que em 2013.
Srªs e Srs., graças ao progresso das melhores práticas agrícolas e do progresso da governança, o Brasil é o
3o maior exportador agrícola mundial e tem hoje 62% de seu território coberto com vegetação nativa. Juntos,
governo, setor privado e sociedade civil devem continuar trabalhando em uma agenda positiva, que aperfeiçoe
ainda mais a governança pública. O principal objetivo é contribuir para o Brasil continuar conciliando safras
recordes de alimentos com a conservação de seus recursos naturais.
Muito Obrigado!
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, no dia 26 de setembro aconteceu um fato extraordinário na Fazenda Don Aro, em
Machadinho D’Oeste, no nosso querido estado de Rondônia. E, por tão extraordinário, desejo compartilhar
esse acontecimento com Vossas Excelências, se me derem um minuto de atenção. Prometo não me alongar,
mas não resisto a fazer este relato, que será o mais breve possível.
A fazenda Don Aro tornou-se, no mês de agosto, a primeira propriedade do estado de Rondônia a receber o atestado de adequação do Programa de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte, coordenado
pela Embrapa. Tornou-se, ainda, a segunda propriedade rural da Região Norte e a décima do Brasil a receber a
classificação Ouro desse Programa, por atender a 100% dos itens obrigatórios e a 80% dos quesitos altamente
recomendáveis por ele estabelecidos.
O Programa de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte estabelece um conjunto de normas
e procedimentos a serem adotados pelos produtores para tornar os sistemas de produção mais rentáveis e
competitivos, assegurando a oferta de alimentos seguros provenientes de sistemas de produção sustentáveis.
Trata-se de uma adequação do programa Global Gap, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação, a FAO, a realidade brasileira. Aqui no País, esse Programa é liderado pela Embrapa, com o apoio
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para se ter uma idéia da importância do Programa para o nosso Estado, basta. dizer que Rondônia conta
com um rebanho de 12 milhões de cabeças de gado, em cerca de seis milhões de hectares de pastagem, dos
quais 70% estão em algum estágio de degradação. Para isso, a Embrapa recomenda a recuperação das pastagens por meio da integração da pecuária com a lavoura, prática adotada na Fazenda Don Aro.
Com esse sistema é possível melhorar as condições físicas e químicas do solo, gerando maior produtividade em uma mesma área e, consequentemente, mais renda para o produtor. O sistema constitui uma importante opção para produzir uma pastagem de qualidade, que pode ser adotada tanto por pequenos como
por grandes produtores. Por meio dessa prática, a Fazenda Don Aro, por exemplo, teve lucratividade com a
lavoura de arroz e, agora, poderá colocar mais cabeças de gado por hectare graças à renovação da pastagem.
Para os produtores rondonienses que estiveram presentes no Dia de Campo da Embrapa na Fazenda
Don Aro, quando o certificado do Programa foi entregue ao Sr. Giocondo Vale, a sustentabilidade nos negócios
rurais deixou de ser uma utopia. “Agora eu tenho certeza de que só com tecnologia a gente pode conseguir
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produzir mais na mesma área, pois hoje não se pode mais derrubar a mata e temos que recuperar as áreas que
temos”, disse, na ocasião, o pequeno produtor Jair Nepomuceno.
A propriedade também é pioneira no Estado em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), bem como ao Plano “Lixo Zero”. Além da tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos, a propriedade realiza coleta seletiva, com a devida destinação de resíduos de cada grupo, conforme a Lei n° 12.305, de
2010, e está investindo na recuperação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), com o plantio de duas
mil mudas de espécies nativas, e de nove mil mudas de castanheiras em outros locais propriedade.
Como se vê, essa é uma solução do tipo “ganha-ganha”. Ganha o produtor que nela acredita; ganha o
País, com o aumento da sua produtividade e capacidade de exportação, reforçada pelo manejo sustentável; e
ganha a Natureza, que recebe melhores cuidados e, assim, é preservada.
Quero finalizar saudando, na pessoa do Sr. Giocondo Vale, todos os produtores que acreditam nessa solução, bem como a Embrapa, instituição competente, a quem a agropecuária brasileira tanto deve. Parabéns
a todos!
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, atendendo a determinação judicial, o governador de Roraima, Chico
Rodrigues, acaba de ser substituído pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chico Guerra.
O novo governador acaba de ser empossado no cargo, interinamente, em cumprimento à decisão da
Justiça Eleitoral que cassou o mandato do governador no último dia 5 de novembro, e manteve a decisão na
noite de ontem, durante julgamento de embargos de declaração.
A solenidade de posse teve início com a leitura da notificação do Tribunal Regional Eleitoral sobre a
vacância dos cargos de governador e vice-governador do Estado de Roraima, informando da convocação de
eleições indiretas e da determinação para que o chefe do Legislativo deve ocupar o cargo interinamente.
Chico Guerra prestou juramento e em seguida foi empossado pela presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício, deputada Aurelina Medeiros.
Registro que, embora a decisão judicial inclua a convocação de eleições indiretas dentro do prazo de 30
dias, como a posse do novo governo ocorrerá daqui a menos de um mês, há a possibilidade de que presidente
da Assembleia já passe o cargo para nossa governadora democraticamente eleita em outubro passado, Suely
Campos. Levando em conta o resultado consagrador das urnas, Suely Campos tem todas as condições para
fazer um grande governo.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em todo esse processo existe, porém, um fato negativo.
As acusações de crime eleitoral referem-se não ao último pleito, mas ao ocorrido em outubro de 2010, há mais
de quatro anos, portanto.
O Ministério Público Eleitoral ingressou com ação contra o então governador José de Anchieta logo após
o pleito. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou, na noite do dia 13 de dezembro de 2011, o mandato
do governador José de Anchieta Júnior e do vice Chico Rodrigues pelo crime eleitoral de arrecadação e gastos
ilícitos de campanha.
Previsivelmente, a defesa recorreu, apoiando-se de início em uma questão burocrática, a alegação de
que o quórum no julgamento do TRE não estava completo.
Naquela oportunidade, por 3 a votos a 2, os juízes do tribunal aceitaram a acusação do autor da ação, o
candidato Neudo. Ele apontou que Anchieta teria comprado 45 mil camisetas amarelas, cor de sua candidatura, antes do período eleitoral, por R$ 247.500, o que é proibido pela legislação eleitoral.
Além das camisetas, Anchieta e o vice foram acusados de movimentação financeira irregular para despesas com pessoal que somaram R$ 5,5 milhões. Outra irregularidade apontada foi o pagamento de colaboradores em dinheiro, o que não é permitido pela legislação eleitoral.
Segundo o processo, a campanha do governador também teria usado uma empresa de transporte de valores para movimentar R$ 800 mil que teriam sido levados ao comitê do PSDB no estado. Segundo o Ministério
Público Eleitoral, o resgate do dinheiro não foi descrito de forma adequada na prestação de contas de campanha.
O TRE de Roraima já havia antes cassado o mandato do governador Anchieta Júnior. O tribunal julgou
outra acusação, também feita por Neudo Campos, de usar a Rádio Roraima, veículo do governo local, para
atacá-lo em propaganda. Essa ação foi revista pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão sobre gastos ilícitos durante a campanha eleitoral de 2010 por parte da chapa composta por
José de Anchieta e o vice Chico Rodrigues também foi objeto de recurso dos condenados ao Tribunal Superior
Eleitoral.
Foi o Tribunal Superior Eleitoral que, prática comum nesses casos, concedeu liminar para que o governador e seu vice aguardassem nos cargos a sentença.
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A partir daí, de novembro de 2011 até o dia de hoje, José de Anchieta e Chico Rodrigues governaram
sucessivamente o estado, praticando uma administração ruinosa. Quem o diz não sou eu, mas o povo de Roraima, que os reprovou nas urnas. Tanto José de Anchieta, que concorreu ao Senado, quanto Chico Rodrigues,
que assumiu na condição de vice e tentou a reeleição, foram derrotados.
Após a sentença do Tribunal Superior Eleitoral, contrária a ambos, a cassação do mandato do então governador Chico Rodrigues foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima na noite de 5 de novembro, após os juízes analisarem a representação que versa sobre crime eleitoral. A cassação, repito, se refere às
eleições de 2010.
Com relação a José de Anchieta, a maioria do Pleno excluiu o ex-governador do processo, em razão de
sua renúncia no dia 4 de abril de 2014 para concorrer ao cargo de senador. A sentença judicial definitiva chegou, portanto, com mais de quatro anos de atraso em relação à infração cometida e com três anos em relação
ao primeiro julgamento do Tribunal Regional Eleitoral.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em 1998, a ONU – Organização das Nações Unidas instituiu 3 de dezembro como o
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a fim de que possamos, nesta data, refletir a respeito de temas
relacionados à deficiência física, bem como pensar modos de favorecer e facilitar a inclusão social de pessoas
com deficiência na sociedade brasileira.
Inclusão social é, sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios brasileiros. Historicamente, nossa sociedade tem como uma de suas mais lamentáveis características a desigualdade. As pessoas com deficiência
percebem isso de maneira mais acentuada. Cabe ao Poder Público, em cada uma de suas esferas, tornar o ambiente físico, cultural e social mais amigável. Cabe a nós, enfim, transformar o Brasil em sociedade mais inclusiva, mais justa, mais democrática.
Pois bem, no âmbito de minha atuação no Senado Federal tenho me preocupado sobremaneira com as
pessoas com deficiência e, de tal modo, apresentei vários projetos que visam exatamente a possibilitar que o
acesso à educação, ao mercado de trabalho e ao consumo seja feito em condições mais favoráveis. Em relação
aos dois primeiros, acredito que educação e trabalho são eixos fundamentais para o desenvolvimento pessoal. Ambos possibilitam que as pessoas tenham acesso a novos horizontes e, possam, assim, desenvolver todo
o seu potencial pessoal.
Tenho cinco projetos de minha autoria ora em tramitação na Casa. Vou expor, agora, um pouco de cada
um deles e porque estou trabalhando para transformá-los em leis.
O primeiro, de n° 138, de 2014, dispõe sobre a implantação de programas de software nas bibliotecas
públicas para uso de pessoas com deficiências visuais. Como observei na justificativa do projeto, livros de conteúdo científico, literário e de toda natureza deveriam estar ao alcance de todos, mas os livros editados em
braile e acompanhados de versão em áudio são insuficientes para promover a igualdade de condições. Assim,
dado o avanço dos computadores, softwares são ferramentas utilíssimas para que o acesso ao mundo do conhecimento seja facilitado.
O segundo projeto, de n° 361, de 2011, determina a isenção do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre impressoras de caracteres Braille. Esse projeto se articula com
o anterior na medida em que permite que se ampliem as maneiras como o conhecimento é difundido. E verdade que hoje as alíquotas dos dois impostos para impressoras braile estão zeradas. No entanto, creio que a
medida conferirá maior segurança jurídica à isenção tributária.
O terceiro projeto, n° 349, de 2012, diz respeito ao mercado de consumo. Em nossa sociedade moderna,
o sistema de cartões de crédito é fundamental para o pleno acesso ao consumo às vantagens que são oferecidas pelo mercado. Assim, o projeto visa a que as instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito
ofereçam serviços destinados às pessoas com deficiência visual, de modo a garantir, por exemplo, a leitura do
inteiro teor do contrato, o cartão magnético com alto-relevo e braile, o folheto de boas-vindas em braile e o
fornecimento de extrato mensal em braile ou caracteres ampliados.
O quarto projeto, o n° 195, de 2011, visa a tornar obrigatória a disponibilidade de veículos adaptados
para o aprendizado de pessoas com deficiência física nas autoescolas que tenham mais de 10 veículos. Além
disso, esses centros de formação de condutores teriam isenção do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – na aquisição desses veículos adaptados.
É verdade que hoje a pessoa com deficiência já conta com isenção tributária para a aquisição de veículo
próprio. No caso, vai-se um passo além na medida em que será assegurado treinamento adequado nas autoescolas,
que estarão obrigadas a comprar veículos adaptados caso possuam mais de dez veículos, – veículos esses que
serão adquiridos com benefício tributário.
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Todos sabemos que em nossa sociedade moderna o automóvel é fundamental. Para a pessoa com deficiência, mais ainda, haja vista os nossos crônicos problemas de infraestrutura urbana. Com esse projeto, a pessoa
com deficiência terá mais apoio para que possa ter o treinamento adequado para a utilização de automóvel.
O quinto projeto de lei, o de n° 118, de 2011, altera dispositivo da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – a fim de dar novo tratamento ao preenchimento de quotas para pessoas com deficiência, de modo a
permitir que sejam incluídas na quota pessoas na condição de aprendiz, o que já tem sido feito, em vários Estados, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho. De tal sorte, busca-se dar oportunidade para empresas
e para pessoas com deficiência. Para aquelas, o cumprimento justo da lei; para estas, a possibilidade de serem
capacitadas pelas próprias empresas e alcançarem a plenitude do mercado de trabalho.
Enfim, neste 3 de dezembro, espero, pois, que o Congresso Nacional avance um pouco mais no intuito
de integrar milhões de cidadãos no mercado de trabalho, bem como garantir mais educação e mais acesso ao
mercado de consumo moderno. Assim, mais e mais brasileiros terão pleno acesso à cidadania, transformando
o Brasil em país mais justo e menos desigual.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 minutos.)

RETIFICAÇÃO
ATA DA 128ª SESSÃO, DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 2 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 135, de 3 de setembro de 2014)
No Sumário, à página 7, por incorreção na ementa de Mensagem da Presidente da República, onde se lê:

1.1.1 – Mensagens da Presidente da República
(...)
Nº 78/2014 (nº 264/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 480.135.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões e cento e trinta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado de São Paulo
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)......................................................................................................................

Leia-se:

1.1.2 – Mensagens da Presidente da República
(...)
Nº 78/2014 (nº 264/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de US$ 480.135.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões
e cento e trinta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), entre o Governo do Estado de São Paulo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).............................................................................................................................

RETIFICAÇÃO
ATA DA 157ª SESSÃO, DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 4 DE NOVEMBRO DE 2014
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 179, de 5 de novembro de 2014)
À página 19, para correção de erro gráfico na epígrafe da matéria, republique-se o Requerimento nº 839/2014:
REQUERIMENTO N° 839 , DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações a Rádio Bandeirantes AM 640, pelo transcurso dos 80 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 27 de outubro de 2014.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor Geral, Senhor Leonardo Meneghetti, no seguinte endereço: Rua Delfino Riet, 183
CEP: 90660120 – Porto Alegre/RS.
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2014 – Senadora Ana Amélia (PP-RS)
(Encaminhe-se)
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RETIFICAÇÕES
ATA DA 177ª SESSÃO, NÃO DELIBERATIVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2014
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 196, de 29 de novembro de 2014)
À página 25, para correção de erro gráfico na epígrafe do Parecer nº 942, de 2014, onde se lê:
PARECER Nº 942, DE 2013
Leia-se:
PARECER Nº 942, DE 2014
Às páginas 42 e 43, por omissão, publiquem-se as Mensagens da Presidente da República nºs 89 a 94,
de 2014:
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