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Em Discussão!
Informação e novas ideias.

Conteúdo protegido, liberdade garantida

Os principais temas que interessam a você e à sociedade estão 
na revista Em Discussão!. Nesta edição, os resultados da CPI da 
espionagem e os debates do Senado sobre como resguardar as 
informações digitais da população e das instituições.
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Senadores aprovaram mais
de 600 projetos no 1º semestre

Senadores participam de votação: no primeiro 
semestre, 627 propostas foram aprovadas no 
Plenário e nas comissões temáticas

Copa do Mundo, CPIs que investigam a Petrobras 
e preparativos para a campanha eleitoral não 
prejudicaram os trabalhados legislativos da Casa. 
Das propostas aprovadas, 187 saíram do Plenário
e 440 tiveram votação final nas comissões

no primeiro 
semestre, os 
senadores 

aprovaram 627 
propostas no Plenário 
e terminativamente 
nas comissões (quando 
não há necessidade 
de a proposta ir para 

o Plenário). entre os 
textos aprovados, estão 
o que prevê cotas para 
negros nos concursos 
públicos e o que torna 
obrigatória a presença 
de pelo menos um 
defensor público em 
cada comarca do país.  4

CPI Mista da Petrobras 
ouvirá TCU na quarta-feira

Boletins do Senado deixarão de ser em papel
convite ao secretário Os-

valdo Perrout foi motivado 
por divulgação pelo tribu-
nal, em agosto de 2013, da 

constatação de indícios de 
irregularidades nas obras 
da Refi naria abreu e Lima, 
em Pernambuco.  3

O secretário-geral da Mesa, Luiz Fernan-
do Bandeira, anunciou que a partir de agos-
to os boletins legislativos do Senado não 

serão mais impressos e circularão apenas 
na versão digital. Os objetivos são reduzir os 
gastos da casa e agilizar os processos.  2

Auditoria apontou irregularidades nas obras da Refinaria Abreu e Lima

Renan publica nota de pesar pela 
morte de João Ubaldo Ribeiro  2

investigação de agentes públicos 
pode se tornar mais fácil  3

Juristas trabalharão na reforma do 
Código eleitoral até dezembro  2

Bandeira, secretário-geral da Mesa, mostra a quantidade de papéis consumida hoje por um processo legislativo
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 `Plenário  Pronunciamentos
14h Sessão ordinária não deliberativa, 
destinada a discursos dos senadores.s
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 `CCj  Ministra do TST
10h Indicação de Maria Helena Mallmann 
para o Tribunal Superior do Trabalho.

 `CPMi dA PeTrobrAS  depoimento
14h30 Senadores e deputados que inves-
tigam a Petrobras ouvem o depoimento 
do secretário de Controle Externo da Ad-
ministração Indireta do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) no Rio de Janeiro, Os-
valdo Vicente Cardoso Perrout.Q
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Para reduzir custos, Senado 
deixa de imprimir boletins
A partir de agosto, documentos legislativos estarão disponíveis somente na versão digital. De acordo 
com secretário-geral da Mesa, medida representa modernidade, racionalização e sustentabilidade

O SenadO decidiu acabar 
com a impressão dos boletins 
legislativos. a partir de 1º de 
agosto, os documentos existi-
rão apenas na versão digital. 
a medida economizará 240 
mil páginas por ano. 

de acordo com o secretário-
-geral da Mesa do Sena-
do, Luiz Fernando Bandei-
ra, a  decisão faz parte do 
processo de racionalização 
 administrativa da casa e 
atinge o registro da tramitação 
dos projetos nas comissões e 
no Plenário. 

com a decisão, a publicação 
de atos administrativos, o 
registro das ações legislativas 
e a consulta à tramitação de 
matérias vão ocorrer apenas 
pelo processo eletrônico.

O secretário-geral classifi-
cou a rotina atual de “arcaica”. 
de acordo com Bandeira, o 
registro da tramitação inclui 
a impressão, o recorte e a 
colagem de várias folhas de 
papel. esse processo chega a 
ser repetido centenas de vezes 
e gera dezenas de pastas. O 
processo eletrônico acaba 
com isso, garantindo rapidez 
e economia.

O secretário-geral destacou 
que, além da economia de 
dinheiro, há a otimização de 

rotinas do Senado, menor 
uso de espaço físico e ganho 
de tempo. 

ele acrescentou que os pro-
jetos já em tramitação terão 
uma última impressão, com 
a observação de que a partir 

de agosto haverá apenas o 
processo eletrônico.

— a medida representa 
um compromisso do Senado 
com a modernidade, a ra-
cionalização de despesas e a 
sustentabilidade ambiental. 

Renan Calheiros lamenta morte 
do escritor João Ubaldo Ribeiro

Palavra é tema do Encantos 
de Versos da Rádio Senado

Prazo para anteprojeto de Código eleitoral é prorrogado até dezembro

estudo discute competência legislativa em temas ambientais

O presidente do Senado, 
Renan calheiros, divulgou 
nota de pesar pela morte do 
escritor João ubaldo Ribeiro, 
na sexta-feira, aos 73 anos:

“João ubaldo Ribeiro era 
um apaixonado pelo idioma 
brasileiro e transpôs essa 
paixão para seus livros, 
crônicas e artigos. era um 
grande contador de his-
tórias. a força de sua obra 
formou gerações de leitores 
desde os anos 70, em títulos 
como Sargento Getúlio, O 

Sorriso do Lagarto, A Casa 
dos Budas Ditosos e, mais 
recentemente, O Albatroz 
Azul. Sua itaparica natal 
percorreu o mundo como 
síntese da nossa nação 
em Viva o Povo Brasileiro, 
 considerado o grande ro-
mance brasileiro dos anos 
80 e 90.

a literatura brasileira perde 
um grande  escritor e acadê-
mico. João ubaldo Ribeiro 
vai fazer muita falta, mas 
deixa um legado brilhante.”

Matéria-prima de poetas 
e compositores, a palavra é 
tema do programa Encantos 
de Versos que vai ao ar na 
Rádio Senado às 9h deste 
sábado, com reprise às 16h 
de domingo. O programa cita 
drummond, adélia Prado, 

Manoel de Barros, José cha-
gas, Paulo Leminski, Olavo 
Bilac e Manuel Bandeira, 
além de sucessos de caetano 
Veloso, chico Buarque e Titãs. 
Encantos de Versos é apresen-
tado por Marluci Ribeiro com 
áudio de cristiane Melo.

a comissão de juristas encar-
regada de elaborar o anteproje-
to de reforma do código elei-
toral teve o prazo dos trabalhos 
estendido até dezembro deste 
ano. O ato com a prorrogação, 
assinado pelo presidente do 
Senado, Renan calheiros, foi 
publicado na semana passada.

O colegiado, criado em 2010, 
tem como presidente o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) dias Toffoli. desde maio 
deste ano, Toffoli acumula a pre-
sidência do Tribunal Superior 
eleitoral (TSe).

em visita a Renan, em feverei-
ro, Toffoli citou entre os temas 

em debate o financiamento 
de campanhas eleitorais e 
a prestação de contas pelos 
candidatos. O ministro afirmou 
também que um dos objetivos 
do colegiado é promover maior 
racionalização dos processos 
em âmbito eleitoral por meio 
de unificação.

a definição das competên-
cias legislativas em questões 
ambientais é tema de um estu-
do da consultoria do Senado. 
do consultor Renato Monteiro 
de Rezende, o texto discute 
o conceito de normas gerais 
no direito brasileiro e sua 

 aplicação no tema ambiental.
O estudo salienta que as 

controvérsias decorrem do 
fato de muitas questões am-
bientais serem submetidas 
ao regime de competências 
legislativas “concorrentes não 
cumulativas” (quando a união 

estabelece as normas gerais e 
os estados as suplementam).

em alguns países, diz o 
consultor, uma regra geral de 
prevalência do direito federal 
sobre o estadual contribui 
para resolver os conflitos de 
competência.

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Gu
ilh

erm
e G

on
ça

lve
s/A

BL

Luiz Fernando Bandeira mostra quantidade de papéis consumida por um processo

João Ubaldo Ribeiro ajudou a formar gerações de leitores no país

A TV Senado transmite a partir das 14h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem 
ser  acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasí-
lia,   pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV Senado
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CPI Mista da Petrobras terá 
reunião na quarta-feira

Trabalhos das comissões parlamentares de inquérito mista e do Senado prosseguirão no período  
em que não haverá sessões deliberativas do Congresso Nacional, assegurou o senador Vital do Rêgo

PReSidenTe daS duaS 
comissões parlamentares 
de inquérito que investigam 
denúncias de irregularidades 
na Petrobras, Vital do Rêgo 
(PMdB-PB) informou que os 
trabalhos investigativos vão 
prosseguir no período em que 
não houver sessões delibera-
tivas no congresso.

O senador disse que a de-
cisão de não interromper os 
trabalhos das duas cPis foi to-
mada pelos integrantes como 
uma resposta ao desejo da 
sociedade de ver as  denúncias 
apuradas.

a cPi Mista da Petrobras tem 
reunião prevista para a quarta-
-feira, a partir das 14h30. 
deputados e senadores vão 
ouvir o secretário de controle 
externo da administração in-
direta do Tribunal de contas 
da união no Rio de Janeiro, 
Osvaldo Perrout.

em agosto do ano passado, 
o Tcu divulgou ter constatado 
nas obras da Refinaria abreu e 
Lima, da Petrobras, “indícios 
de irregularidades, como 
projeto básico deficiente ou 
desatualizado, inadequação 
das providências adotadas 

para sanar interferências que 
possam provocar o atraso 
da obra e obstrução ao livre 
 exercício da fiscalização pelo 
Tcu”.

Senado
não há ainda reunião previs-

ta para esta semana da cPi do 
Senado que apura irregulari-
dades na Petrobras. O relator 
da comissão  parlamentar de 
inquérito, José  Pimentel (PT-
ce), disse que o período será 
destinado à análise de docu-
mentos e trâmites relativos aos 
depoimentos.

Presidente da CPI mista, senador Vital do Rêgo (esq., à mesa), e o relator, deputado Marco Maia, durante sessão da comissão

Projeto facilita acesso a dados 
de agentes públicos investigados

a Lei de improbidade ad-
ministrativa (Lei 8.429/1992) 
pode ser modificada para fa-
cilitar o acesso do Ministério 
Público (MP) a dados sobre 
patrimônio e rendimentos 
de agente público sob in-
vestigação. a medida está 
prevista em projeto de lei 
(PLS 286/2012) de Vital do 
Rêgo (PMdB-PB) e tem pa-
recer favorável, com emenda, 
do relator na comissão de 
constituição e Justiça (ccJ), 
Pedro Taques (PdT-MT).

O texto original do projeto 
condiciona o acesso à autori-
zação judicial específica diri-
gida à administração tributá-
ria, ou seja, o membro do MP 
poderá consultar a evolução 
patrimonial e os rendimentos 
do agente  público investiga-
do,  inclusive em tempo real, 
desde que tenha autorização 
da Justiça.

em emenda, Taques quer 
alterar o projeto para permi-
tir a troca de informações por 
meio de acordos ou convê-
nios firmados entre o MP e 
a administração tributária. 
ele também propõe a pos-
sibilidade de ampliação do 
acesso, se houver necessida-
de, para incluir dados sobre 
bens e valores patrimoniais 
do cônjuge ou companheiro; 
dos filhos e de outros de-
pendentes econômicos do 
agente público acusado de 

ferir a Lei de improbidade 
administrativa.

— não há dúvidas de que 
um convênio entre a Re-
ceita Federal e o Ministério 
 Público que possibilite a 
disponibilização on-line das 
informações sobre as decla-
rações de bens prestadas 
pelos agentes públicos vai 
contribuir para a proteção 
do patrimônio público com 
a celeridade e a urgên-
cia  necessárias — afirmou 
 Taques.

Em tempo real
ao justificar o projeto, Vital 

disse ter se inspirado em 
programa desenvolvido entre 
o MP e a Receita Federal, 
em São Paulo, que permite 
o acesso em tempo real à 
evolução patrimonial e aos 
rendimentos de agentes pú-
blicos investigados por atos 
de improbidade e corrupção.

— a parceria dará maior 
efetividade aos procedimen-
tos investigatórios previstos 
na Lei de improbidade ad-
ministrativa, em proveito do 
interesse público, que cla-
mam para que seja coibido 
o desvio de dinheiro público 
— acredita Vital.

no Senado, o PLS 286/2012 
terá votação terminativa 
na ccJ e só irá ao Plenário 
se houver recurso de um 
 décimo dos senadores.

Paim defende fim do voto 
obrigatório no Brasil

Mozarildo presta contas do 
mandato e critica voto nulo 

Cristovam cobra propostas 
para o futuro do país

ao defender o fim do voto 
obrigatório no país, Paulo 
Paim (PT-RS) lembrou, na 
sexta-feira, que a maioria 
dos países democráticos do 
mundo não obriga os elei-
tores a irem à urnas e nem 
por isso tem democracias 
fragilizadas.

Para ele, o voto é direito 
do cidadão, e não dever. Portanto, compete aos 
políticos e partidos apresentarem argumentos que 
façam o eleitor querer participar do processo eleitoral.

— Penso que está na hora de acabar com a ilusão 
de que o voto obrigatório gere cidadãos politicamen-
te evoluídos. É uma falácia. O caminho para isso é 
a educação formal de qualidade. uma massa de 
eleitores desinformados que vende o voto porque é 
obrigado a votar diminui a legitimidade do sistema 
— argumentou Paim.

ele apresentou dados de pesquisas segundo as 
quais os brasileiros não querem mais a obrigato-
riedade do voto. defendeu ainda o financiamento 
público de campanhas eleitorais e a permissão para 
candidaturas avulsas.

O senador também fez um apelo à presidente 
dilma Rousseff para que sancione quanto antes o PL 
3.338/2008, que reduz a carga horária de psicólogos 
para 30 horas semanais. ele lembrou que a diminuição 
da jornada é uma tendência mundial:

— eu mesmo sou autor de uma Pec [proposta de 
emenda à constituição] que reduz a carga das atuais 44 
horas para 40 para todos os trabalhadores. Se isso for 
feito, mais de 3 milhões de empregos serão gerados, sem 
falar que uma jornada menos exaustiva vai aumentar 
a produtividade e reduzir os acidentes do trabalho.

Mozarildo cavalcanti 
(PTB-RR) fez em Plenário, 
na sexta-feira, um balanço 
sobre seus oito anos de 
mandato, que se encerram 
em janeiro de 2015. O sena-
dor afirmou que resolveu 
fazer a prestação de contas 
devido à insistência de ad-
versários políticos em dizer 

que ele “não teria feito nada” no Senado.
— Meus adversários vivem insistindo na tecla de 

que não fiz nada neste mandato. isso porque dão 
ênfase, alguns, para as emendas parlamentares, para 
o dinheiro que se leva para o estado. Sempre pautei 
a minha vida parlamentar olhando para o futuro.

Mozarildo disse que, durante o mandato, conseguiu 
direcionar R$ 300 milhões para Roraima, por meio de 
emendas parlamentares, foi autor de 481 propostas 
legislativas e relator de outras 429. O senador, que é 
candidato à reeleição, também ressaltou a importância 
do voto. ele explicou que anular o voto, deixar de votar 
ou votar em branco não anula a eleição, ao contrário 
do que muita gente pensa.

— Votos brancos, nulos e abstenções não contam 
para a eleição. O que conta são os votos válidos.

Mozarildo conclamou as pessoas a motivarem vizi-
nhos, familiares e conhecidos a votar, pois, segundo 
ele, só assim o Brasil será de fato uma república.

— Quem não vota, anula ou vota em branco não 
pode reclamar de nada, ele não fez nada!

Para o senador, os brasileiros devem se inspirar 
em uma frase do ex-presidente dos estados unidos 
John Kennedy: “não pergunte o que o seu país pode 
fazer por você. Pergunte primeiro o que você pode 
fazer pelo seu país”.

ao falar da tribuna na 
sexta-feira, o senador cris-
tovam Buarque (PdT-dF) 
disse esperar dos candi-
datos à Presidência da 
República propostas para 
estancar perdas que o Brasil 
sofre a cada dia e que com-
prometem o futuro do país.

— O futuro do Brasil está 
se esvaindo e a melhor maneira de visualizar isso, de 
ver como isso está acontecendo, é olhar para nossas 
escolas hoje. O futuro de um país tem a cara da escola 
pública no presente. Olhe para uma escola hoje e 
você vê o futuro do Brasil. e não é bonito — disse.

ele citou ainda perdas do país em termos do número 
de crianças que nascem e não sobrevivem, daquelas 
que sobrevivem, mas não concluem o ensino médio, 
perdas pelas mortes no trânsito e ainda pelo não 
crescimento do produto interno bruto (PiB).

— este ano, vamos perder R$ 200 bilhões, que é o 
que teríamos a mais se o país crescesse os 4% que 
historicamente o país cresce, ao invés de 1,5% que 
vai crescer. cada brasileiro terá uma perda de R$ 1 
mil este ano — afirmou.

O senador disse não ver nas propostas dos candi-
datos medidas para estancar esse conjunto de perdas 
que comprometem o futuro do país, pois, conforme 
afirmou, os candidatos têm um discurso voltado para 
o presente e não olham para o futuro.

— O futuro já nem aparece nos discursos dos candi-
datos, que têm medo de perder votos por falarem do 
futuro, quando o eleitor quer resolver seu problema 
de hoje. É preciso resolver o problema de hoje, mas 
sem sacrificar o futuro do país. não temos como ter 
um futuro pensando apenas no presente.
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Os senadores aprovaram na 
quarta-feira, em votação simbó-
lica, o projeto que regulamenta 
o exercício e a fi scalização das 
atividades farmacêuticas. De 
acordo com o projeto (PLS 
41/199), a farmácia se torna 
uma “unidade de prestação de 
serviços para assistência à saúde 
e orientação sanitária individu-
al e coletiva”, deixando de ser 
um simples estabelecimento 
comercial.

A relatora, Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM), é farmacêutica 
e deu parecer favorável à aprova-
ção pela Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS). Ela destacou que 
a proposta também foi apoiada 
pelo Conselho Federal de Farmá-
cia (CFF). Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
registrou que o texto aprovado 
é consensual entre farmacêuti-
cos, comércio e indústria, além 
de contar com o apoio do Con-
selho Nacional de Saúde e do 
Ministério da Saúde. O projeto 
teve aprovação de senadores de 
todos os partidos e segue agora 
para sanção.

Plenário aprovou 187 
propostas no semestre
Copa, CPIs da Petrobras e campanha eleitoral não reduziram produção da Casa. Entre 
os projetos aprovados, estão o Marco da Civil da Internet e as cotas no funcionalismo

a PRePaRaÇÃO PaRa 
a copa, as denúncias 
na Petrobras que cul-
minaram em duas cPis 
e a proximidade das 
campanhas eleitorais 
pareciam ser o sufi-
ciente para derrubar a 
produção do Plenário 
no primeiro semestre. 
não foi bem assim. O 
Plenário aprovou 187 
propostas — entre elas 
11 propostas de emenda 
à constituição (Pecs).

Foram aprovados o 
Marco civil da internet 
(PLc 21/2014), a Lei 
Menino Bernardo (PLc 
58/2014), a reserva de 
vagas para negros nos 
concursos públicos (PLc 
29/2014), a ampliação 
do Supersimples (PLc 
60/2014) e a Pec das de-
fensorias (Pec 4/2014). 
apenas um deles ainda 
não virou lei — o que 
universaliza o regime de 
tributação simplifi cado 
das micros e pequenas 
empresas ao setor de 
serviços (Supersimples). 
Por ter sido aprovado na 
terça-feira passada, ain-
da não foi para a sanção 
presidencial. a Pec, que 

fi xa prazo de oito anos 
para que todas as comar-
cas brasileiras tenham 
defensores públicos, por 
exemplo, foi promulgada 
em 5 de junho.

Também nas comis-
sões o primeiro semes-
tre foi produtivo: 440 
propostas foram apro-
vadas terminativamente 

nos colegiados (sem 
precisar passar por vo-
tação no Plenário). en-
tre elas, está o projeto 
que dá prioridade aos 
veículos de transporte 
coletivo de passageiros 
no atendimento em 
 operações de fiscali-
zação de trânsito (PLS 
244/2010).

Figueiró destaca turismo em MS 

Paim: banco do Brics será ratificado 

Ruben Figueiró (PSdB-
MS) exaltou o potencial 
turístico de Mato Gros-
so do Sul e defendeu 
mais atenção, recursos 
e apoio do governo fe-
deral para incrementar 
o turismo na região, com 
a formatação de política 
de desenvolvimento 
baseada em sensibili-
dade ecológica e ma-
nejo autossustentável, 
a exemplo do Programa 
amazônia cultural. ele 
destacou especialmente 
o Pantanal, região que 
pode atrair ainda mais 
turistas.

— Há infi nitas possi-

bilidades do Pantanal, 
que poderão ser dife-
renciadas de acordo 
com a época do ano. O 
calendário de festas, o 
ecoturismo, o roteiro 
gastronômico e outras 
belezas — disse.

além da valorização 

do bioma típico da re-
gião, que por si já atrai 
visitantes, pela beleza 
de áreas preservadas e 
de animais silvestres, 
Figueiró frisou a “imen-
sa diversidade cultural”  
da região.

como exemplo, ele 
citou projetos na região 
sul do Pantanal que in-
centivam a cultura pan-
taneira e desenvolvem 
a economia criativa na 
busca de uma identida-
de territorial, com bens, 
mercadorias e serviços 
elaborados a partir das 
referências da cultura 
pantaneira.

O congresso ratifi cará 
com rapidez a criação 
do banco de desenvolvi-
mento do Brics, institu-
ído na semana passada 
pelo bloco econômico 
formado por Brasil, Rús-
sia, Índia, china e África 
do Sul. a convicção foi 
manifestada por Paulo 
Paim (PT-RS), na sexta-
-feira.

— Tenho certeza que 
o congresso vai avalizar 
essa ideia tão importante 
para combater a pobreza 
no mundo e contribuir 
para o desenvolvimento, 
pensando no bem-estar 
da humanidade — disse. 

em encontro em For-
taleza, os representantes 
do Brics criaram o novo 
Banco de desenvol-

vimento (ndB), que 
contará com recursos 
iniciais de uS$ 50 bi-
lhões, para investimen-
tos principalmente em 
infraestrutura. Paim 
elogiou a iniciativa e 
observou que o presi-
dente do Senado, Renan 
calheiros, já garantiu 
rapidez para ratifi car a 
proposta.

Senadores festejam, em abril, aprovação do Marco Civil da Internet

Ao receberem o presidente 
da China, Xi Jinping, na quarta-
-feira, os presidentes do Senado, 
Renan Calheiros, e da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, des-
tacaram as oportunidades para 
investimentos chineses no Brasil 
e os projetos de cooperação entre 
os dois países.

Renan convidou a China a 

“participar intensamente” do 
desenvolvimento do Brasil e 
ressaltou as oportunidades ao 
investimento estrangeiro, espe-
cialmente em portos, aeroportos, 
sistemas de transporte e energia.

Henrique Alves defendeu 
maior colaboração legislativa 
entre as Casas parlamentares 
dos países do bloco Brics.

Em seu discurso na sessão 
solene no Congresso, Xi Jinping 
disse que a promoção da multipo-
laridade e a democratização das 
relações internacionais devem es-
tar, neste momento, no centro da 
agenda global. Ele defi niu como 
prioridades o desenvolvimento 
sustentável e a “salvaguarda da 
diversidade cultural”.

Mandatário chinês esteve no Brasil participando da 6ª Cúpula do bloco Brics

Presidente da China é recebido 
em sessão solene no Congresso

ACONTECEU NO SENADO

Presidente da China, Xi Jinping discursa da tribuna do Congresso em sessão presidida por Renan

ReGRaS PaRa FaRMÁCiaS e dRoGaRiaS SeGUeM PaRa SanÇão

Vanessa comemorou a 
aprovação da proposta

O Plenário do Senado 
aprovou na quarta-feira 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 20/2014, 
que prorroga os benefícios 
tributários da Zona Franca 
de Manaus até 20. O pre-

sidente do Senado, Renan Calheiros, informou que 
houve acordo para a votação sem intervalo dos dois 
turnos da PEC, que agora segue para promulgação.

Para o relator do projeto na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), Eduardo Braga (PMDB-AM, 
foto), a prorrogação por mais 50 anos do prazo fi xa-
do para a manutenção da zona franca contribuirá 
para o desenvolvimento da região amazônica e 
para a redução das desigualdades regionais do país.

O Estatuto Geral das Guar-
das Municipais foi aprovado 
pelo Plenário do Senado na 
quarta-feira. Com a aprova-
ção do texto (PLC 9/2014), a 
categoria passará a ter direito 
ao porte de arma e à estrutu-

ração em carreira única, com progressão funcional. 
O projeto, que tramitou em regime de urgência, 
será encaminhado à sanção presidencial.

Gleisi Hoff mann (PT-PR), relatora da proposta 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para-
benizou guardas municipais que acompanharam 
a votação em Plenário. A senadora ressaltou que 
a aprovação do  estatuto colabora para melhorar 
a segurança da população.

Zona FRanCa de ManaUS GUaRdaS MUniCiPaiS

O presidente do Senado, Renan Calheiros, fez na 
quinta-feira um balanço das medidas de contenção 
de gastos adotadas pela direção da Casa em seu 
Programa de Racionalização. Segundo ele, mais 
de 90% da meta de economia de R$ 00 milhões 
para o biênio 201–2014 já foram alcançados e a 
intenção é “continuar fazendo mais por menos”.

Ele citou como exemplo a redução da despesa 
de custeio, que em junho de 2014 foi R$10 milhões 
inferior à de junho de 201.

Na quarta-feira, dois senadores tomaram 
posse. Antônio Aureliano (PSDB-MG) substitui 
Clésio Andrade (PMDB-MG), que renunciou ao 
mandato. Odacir Soares (PP-RO) assumiu a vaga 
de Ivo Cassol (PP-RO), que se licenciou por quatro 
meses. Com o afastamento do senador Armando 
Monteiro (PTB-PE) do Congresso para disputar o 
governo de Pernambuco nas eleições de outubro, 
o primeiro-suplente, Douglas Cintra, também do 
PTB, tomou posse na quinta-feira.

Senado alCanÇa MeTa de eConoMiaTRÊS noVoS SenadoReS 
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Propostas de emenda à Constituição (PEC) 11
Projetos de lei da Câmara (PLC) 53
Projetos de lei do Senado (PLS) 12
Medidas provisórias (MP) 15
Projetos de resolução (PRS) 31
Mensagens do Senado (MSF) 44
Substitutivos da Câmara 7
Projetos de decreto legislativo (PDS) 13
Ofício 1
Total de aprovações 187

Produção do Plenário no primeiro semestre


